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Inleidende beschouwingen
1. Mag ik het Hof eraan herinneren dat in de zestiende eeuw,
meer bepaald zelfs sedert de regering van de Franse koning
Karel VIII, dus sedert het einde van de vijftiende eeuw (juli
1493), een mercuriale een samenkomst was van de opperste
gerechtshoven die geregeld op een woensdag werd gehouden en
besteed werd aan het onderzoek van de tekortkomingen van de
magistraten aan hun plichten door nalatigheid, ongehoorzaamheid of lichtzinnig gedrag. Een dergelijke mercuriale moest,
volgens het edict van Chateaubriant van 1551, driemaandelijks
worden gehouden, om de godsdienstzaken betreffende magistraten te onderzoeken (1).
Gewis, tijden en zeden zijn veranderd, maar de term is
verbonden gebleven met een activiteit van de opperste gerechtshoven en ook van uw Hof. En al is thans de diepere bedoeling
van die activiteit lang niet meer dezelfde, toch zijn misschien
sommige aspecten van destijds bewaard gebleven. Komt het Hof
immers niet samen op de eerste dag van het gerechtelijk jaar
om zich over bepaalde werkingspunten van het gerechtelijk
leven te bezinnen?
Ik zou dan ook vandaag aan het Hof een van die punten ter
overweging willen voorleggen. Een probleem namelijk dat
wegens de aanslepende economische crisis blijkbaar bijzonder
belangrijk is geworden en, naar mijn oordeel, onze aandacht
gaande moet maken.
2. De faillissementswet is medio vorige eeuw, meer bepaald in
1851, tot stand gekomen. Zij bestaat thans dus meer dan een
eeuw en in die tijdspanne zijn de economische en sociale veranderingen ontzaglijk groot geweest (2).

(1) W. VAN HOUWAERT, «Quelques considerations au sujet du privilege de juridiction ,, J.T., 1965, blz. 633; Y. CLOULAS, Henri II, uitg. Fayard, 1985, blz. 586.
(2) Wet va.n 12 april 1851 tot herziening van de wetgeving inzake faillissement,
bankbreuk en uitstel van betaling.

-4Een regel uit de methodiek van het vergelijkend recht schrijft
voor dat de jurist elke norm moet plaatsen in de nationale
context waartoe zij behoort, om zodoende haar draagwijdte te
kunnen bepalen. De vergelijking kan pas naar het internationaal vlak worden doorgetrokken als vooraf de nationale
dimensie aldus is gepreciseerd (3).
Dezelfde regel geldt wanneer een oude interne wet tot stand
is gekomen onder omstandigheden die fundamenteel van de
huidige verschillen (4).
En dat is m.i. ontegensprekelijk het geval met de wet van 12
april 1851.
De economie werd in het midden van de vorige eeuw beheerst
door de eenmansonderneming, die soms een familiaal karakter
had. Het vennootschappenstelsel stond nog in de kinderschoenen. Een grote onderneming was de uitzondering. Het
\' sociaal recht bestond gewoon niet terwijl het fiscaal recht,
inzonderheid dat van de directe belastingen, zo beperkt was van
omvang, dat wij ons dat vandaag nog nauwelijks kunnen voorstellen.
In die context is het dat de faillissementswetgeving tot stand
is gekomen. De koopman was een welbepaald persoon in een meestal territoriaal begrensd - milieu waarvan de economische
en sociale componenten gemakkelijk konden worden nagetrokken.
De intermenselijke verhoudingen en betrekkingen waren er
uiteraard zeer direct, en ongetwijfeld veel nauwer dan thans het
geval is. De geringste aantasting van het wederzijdse en onontbeerlijke vertrouwen tussen de partijen werd dan ook veel
scherper aangevoeld.
De kernachtige formulering van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek vormt daarvan een treffende illustratie: alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die ze
hebben aangegaan tot wet. Als men voor ogen houdt welk
ontzag het W"oord « wet » in de 19de eeuw genoot, is het belang
dat aan de eerbiediging van de overeenkomsten werd gehecht
ten volle duidelijk.
Men begrijpt meteen ook beter dat in die context het faillissement van de koopman zeer scherp als een zware fout werd
ervaren waardoor heel zijn omgeving in gevaar werd gebracht.
De reactie van die omgeving liet dan ook niet op zich
wachten. Er diende prompt te worden opgetreden om te verhinderen dat de schade zou toenemen. De beschikking over zijn
geheel vermogen moest de gefailleerde worden ontnomen en te
allen prijze moest hem worden belet op de ingeslagen weg
verder te gaan. Als een misdadiger werd bij in de ban van de
maatschappij gedaan en rehabilitatie was pas mogelijk indien

(3) F. GORLE, G. BOURGEOIS en H. BOCKEN, Rechtsvergelijking, nr. 31, b!z. 23.
(4) F. GORLE, G. BOURGEOIS en H. BOCKEN, nr. 3, blz. 4, nrs. 114 e.v., blz. 65.

-5hij aantoonde dat hij te goeder trouw maar ongelukkig was
geweest, en op voorwaarde dat zijn passief volledig was aangezuiverd.
Zeer belangrijk was ook een wettelijk element : de bevoorrechte schuldeisers waren weinig talrijk, zodat de niet-bevoorrechte schuldeisers konden hopen op een, zij het gedeeltelijke,
betaling en er derhalve alle belang bij hadden de faillietverklaring te doen uitspreken alvorens het actief volledig was
verdwenen.
3. De vergelijking van de hedendaagse toestand met die ten
tijde van de inwerkingtreding van de wet van 1851 toont ons
overduidelijk de grondige veranderingen die intussen hebben
plaatsgehad; de wet is echter nog steeds van kracht zonder dat
zij ooit merkelijk is gewijzigd.
Het is niet onbelangrijk de voornaamste aspecten van het
probleem hier even te belichten.
In de eerste plaats kan worden beklemtoond dat, in zeer veel
gevallen, de ondernemingen thans onvergelijkbaar groter zijn
geworden dan voorheen. Door die wezenlijke verandering krijgt
ook het faillissement een omvang die het vroeger niet had.
Toentertijd hadden in de eerste plaats de gefailleerde zelf en
zijn gezin te lijden onder het faillissement dat, in dit opzicht,
dus een persoonlijk karakter had, maar thans worden ook al de
werknemers van de onderneming getroffen. Een faillissement
krijgt meteen een belangrijk sociaal aspect (5). Het personeel is
niet enkel schuldeiser voor de niet uitbetaalde lonen en vergoedingen, maar verliest bovendien zijn bron van inkomsten. De
aldus ontstane werkloosheid kan voor sommigen van die werknemers bijzonder dramatisch zijn.
Ook de verdeling onder bevoorrechte en niet-bevoorrechte
schuldeisers is fundamenteel gewijzigd. In bijna alle faillissementen wordt het actief schier volledig door het bevoorrechte
passief opgeslorpt (6). Talrijke niet-bevoorrechte schuldeisers
aarzelen derhalve om de kosten van een vordering tot faillietverklaring te maken (7). De bevoorrechte schuldeisers daarentegen
zullen vaak pas gaan handelen als de toestand werkelijk hopeloos is geworden. Hun inactiviteit leidt soms tot een sterke

(5) G. KEUTGEN, « Droit de !'entreprise et droit des travailleurs, Synthese de Ia
jurisprudence beige recente », Rev. droit comm. beige, 1977, biz. 382 e.v.
A. ZENNER en L. JANSSENS, « Faillites et droit social "• J.T.T., 1986, biz. 229 e.v.,
inz. biz. 230.
(6) St. Senaat, 73 (1985-1986) - nr. 1, voorstel van wet betreffende het faillissement en het gerechtelijk akkoord, op 20 december 1986 ingediend door de h.h. R.
Lallemand en R. Collignon, biz. 2.
A. ZENNER, « Le droit d'etre paye par preference : observations sur Ies principaux privileges en matiere de faillites et concordats »; Revue regionale de droit,
1984, biz. 135 en 136.
(7) R. MATIHIJS,

«

Het faillissement

»,

T.P.R., 1979, biz. 753.

-6aangroei van het passief (8). Vaak zijn het trouwens dezelfde
die aldus opduiken : hoofdzakelijk de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid, het Bestuur van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, het Bestuur van Directe Belastingen.
Er moet op worden gewezen dat deze evengenoemde « schuldeisers · » uiteindelijk wel inkomsten derven maar geen eigenlijk
verlies lijden. Hun toestand kan, in dat opzicht, niet worden
vergeleken met die van de leveranciers die, benevens het
wegvallen van de verwachte winst, ook de geleverde koopwaar
definitief kwijtraken.
Ook dient rekening gehouden te worden met wat men,
terecht, de teloorgang van de handelsmoraal is gaan heten (9).
Niet nakomen van contractuele verplichtingen, woordbreuk, gold
vroeger als een zware fout, die onherstelbaar eerverlies tot
gevolg had. Wie zou dit heden nog durven zeggen?
Misschien heeft de onwikkeling van de beginselen inzake
beperking van de aansprakelijkheid in de vennootschappen die
mentaliteit in de hand gewerkt. De vennoot in een failliete
vennootschap staat doorgaans niet bloot aan de verwijten die
een gefailleerde kunnen worden gemaakt. Zijn naam wordt niet
rechtstreeks vermeld, zijn vermogen komt niet in het gedrang
en in principe belet niets hem onmiddellijk onder een andere
firma een nieuwe handelsactiviteit te beginnen. Wij zullen dat
aspect zo dadelijk toelichten, maar nu reeds wens ik de nadruk
te leggen op de misbruiken die de handelsmoraal in het algemeen kunnen aantasten en die voortvloeien uit het bestaan van
handelsvennootschappen, inzonderheid van bepaalde so01·ten
vennootschappen, zoals de besloten vennootschappen met
beperkte aansprakelijkheid.
De regels inzake het faillissement moeten zodus heden ten
dage worden toegepast op feitelijke toestanden die te enenmale
verschillen van de situaties die bestonden ten tijde dat die
regels door de wetgever werden aangenomen. Het ligt voor de
hand dat cUt situatieverschil voor de toepassing van die regels
aanzienlijke gevolgen heeft gehad.
schuldeiser~

(8) Rechtspraak en rechtsleer lijken vooral belang te hechten aan de aansprakelijkheid van de bankier die het krediet verleent. R. Matthijs beklemtoont nochtans
de toename van de schulden bij de R.S.Z. en de daaraan verbonden gevaren (R.
MA'ITHIJS, Joe. cit., biz. 753); in dezelfde zin : J. STEENBERGEN en I. VEROUGSTRAETE, « De ontwikkeling van het faillissementsrecht in Europese context >>,
J.C.B., 1978, II, biz. 557, noot 61. Over deze hele problematiek zie de rechtsleer
vermeld door J. STEENBERGEN en I. VEROUGSTRAETE, Joe. cit., biz. 553, noot 54; P.
COPPENS en F. T'KINT, " Examen de jurisprudence e.1 matiere de faillites et
concordats », R.C.J.B., 1979, nr. 56, biz. 373 e.v.; id. 1984, nr. 83, biz. 525 e.v.
(9) J. Van der Gucht vermeldt het geval van de oprichters van een handelsvennootschap die weten dat haar krediet spoedig geschokt zal zijn en die aan hun
verbintenissen, en met name aan de betaling van de fiskale en sociale lasten,
willen ontkomen, waardoor zij zich t.a.v. de concurrentie in een voordelige positie
weten te plaatsen. J. VANDER GUCHT, " Prevention des faillites », Rev. dr. p{m et
crim., 1973-74, blz. 881.
Zie ook J. BASTIN, " L'evolution des conceptions en matiere de faillite », in :
" Faut-il reformer Ia faillite? Aspects economiques et juridiques », Luik, 1986,
AnnaJes de droit de Liege, biz. 166.

-74. Wij zullen sommige dier gevolgen nader onderzoeken en
trachten uit die analyse conclusies af te leiden die op de wezenlijke beginselen van de werking van de Rechterlijke Macht
betrekking hebben.
Vooreerst echter, en om de strekking van mijn betoog te
bepalen, wil ik stellen dat ik aan de verworvenheden van rechtspraak en rechtsleer inzake het ondernemingsrecht hoegenaamd
niets wil afdoen. Dat recht is in de loop van de jongste halve
eeuw grondig onderzocht en ook op legislatief gebied is dienaangaande belangrijk werk geleverd (10). De jurisprudentie van
de rechtbanken van koophandel en de krachtlijnen die daaruit
blijken, verdienen meer dan ooit onze aandacht.
Rechtsgeleerden met groter gezag dan ik hebben zich daarop
toegelegd (11).
Het ligt niet in mijn bedoeling stelling te nemen in die brandende vraagstukken, ook al vertonen die soms enig verband met
de problemen die hier zullen worden behandeld. Het faillissementsrecht heeft inderdaad een heel bijzonder licht geworpen
op het begrip onderneming zelf. De wet van 1851 kende dit
begrip niet en richtte zich enkel tot de koopman. Sindsdien
heeft het samengaan van kapitaal en arbeid een dimensie in het
Ieven geroepen die totaal van de negentiende-eeuwse verschilt
en aspecten aan de orde gebracht waarop de toenmalige
wetgever geen acht heeft geslagen. Die problemen zijn noodzakelijk latent aanwezig in de nu volgende uiteenzetting, maar ik
wijs erop dat de opzet van deze bedenkingen beperkt blijft tot
bepaalde aspecten van de procedure van faillietverklaring 'en
van de tegeldemaking van het vermogen van de gefailleerde.

1. De handelsonderzoeken

5. Op de gedachte om handelsonderzoeken te houden is naar
alle waarschijnlijkheid de h. Deneulin; voorzitter in handelszaken van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, gekomen,

(10) Zie de definitie van de onderneming in het vers!ag aan de Koning v66r het
koninkiijk bes!uit van 8 oktober 1976 (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 1976); het
is bekend dat die tekst is ontsproten aan het scherpzinnig brein van de h. de
Barsy, toen voorzitter van de Bankcommissie; men is het erover eens dat het een
zeer goede benadering van het probleem is (zie MARTENS, « Ordre public ... »,
vermeid in de voigende noot, biz. 375).
(11) W. VAN GERVEN, Ondernemingsrecht, in« Beginseien van Belgisch privaatrecht », XIII Handels- en Ekonomisch recht, dl. I, biz. 27 e.v.; J. VANRYN, « Les
grands courants du droit commercial contemporain », J.T., 1982, biz. 16 e.v.; J. VAN
RYN en J. HEENEN, dl. I, druk 1976, nr. 39; J. STEENBERGEN en I. VEROUGSTRAETE, Joe. cit., blz. 535 e.v.; P. MARTENS, « Ordre public et temps de crise » in :
« Les creanciers et le droit de Ia faillite », Seminaire Commission droit et vie des
affaires, Luik, 1983, blz. 341 e.v.; P. MARTENS, « Les tribunaux de commerce et Ia
crise. Entre le deni de justice et !'exces de pouvoir », in : « Les magistratures economiques et !a crise », uitg. C.R.LS.P., 1984, biz. 143 e.v.

-8en wei in het midden van de jaren zestig. Nadien werd zij uitgediept en met de toepassing werd een begin gemaakt na de
inwerKfngtreding van het Gerechtelijk Wetboek, onder impuls
van de h. Van der Gucht, de toenmalige voorzitter van die rechtbank (12}.
Die praktijk breidde zich sedertdien sterk uit en vond bij de
meeste rechtbanken van koophandel van het land ingang.
In de handelsonderzoeken is niet bij de wet voorzien en
a fortiori worden zij door de wet niet georganiseerd; echter
wordt een verantwoording gevonden in artikel 442 van het
Wetboek van Koophandel (13}, krachtens hetwelk de rechtbank
van koophandel ambtshalve de faillietverklaring kan uitspreken.
Voor zo'n uitspraak moet, zo zegt men, de rechtbank vanzelfsprekend inlichtingen inwinnen of, althans, worden ingelicht.
Vroeger, d.w.z. v66r de inwerkingtreding van het Gerechtelijk
Wetboek, was ambtshalve faillietverklaring uitzonderlijk. Zeker,
de rechtbank van koophandel oefende een toezicht uit op de
protesten, maar vrij zelden nam zij zelf het initiatief om tot faillietverklaring over te gaan wanneer geen enkele schuldeiser
daarom had verzocht.
Thans wordt een aanzienlijk deel van de faillissementen
ambtshalve uitgesproken. Het bedraagt 20 tot 50 pet. van het
totaal (14). Doorgaans is het aantal faillissementen die worden
herroepen onbeduidend.
Tussen de activiteit van de dienst voor handelsonderzoeken en
de ambtshalve uitgesproken faillietverklaringen bestaat een
nauwe samenhang. Zeker, de koopman tegen wie een onderzoek
wordt gevoerd en die vaststelt dat hij in staat van faillissement
verkeert zou, volgens de wet, daarvan zelf aangifte moeten doen.
-Nl.ets staat die stap kennelijk in de weg. Bovendien kunnen ook
de schuldeisers die de staat van faillissement hebben vastgesteld de koopman voor de rechtbank van koophandel
dagvaarden. Meestal is dit echter niet het geval en neemt de
rechtbank het initiatief.
Gelet op de gevolgen ervan passen bij de werking van de
dienst voor handelsonderzoeken een aantal bedenkingen, zowel
op het vlak van de gerechtelijke organisatie als op het vlak van
de rechtspleging.

(12) G. HORSMANS, « Le service des enquetes commerciales ou la juridiction
insolite », in: « L'entreprise en difficulte », uitg. Jeune Barreau, 1981, biz. 67.
J. VAN DER GUCHT, « Prevention des faillites », Joe. cit., blz. 879.
(13) Hoewel die verantwoording door de meeste auteurs wordt aangenomen (met
name R. MATTHIJS, Joe. cit., biz. 752, J. VANRYN, Joe. cit., J.T., 1982, nr. 3, blz. 161),
wordt ze, mijns inziens, terecht gekritiseerd door A.M. STRANART, « Le role
preventif du tribunal de commerce » in « L'evolution du droit judiciaire au travers
des' contentieux economique, social et familial », Xles Journees J. Dabin, 1982,
biz. 591.
(14) Zie de statistiek in bijlage.

-96. Het nut van die dienst staat mijns inziens buiten kijf. Gelet,
enerzijds, op de passiviteit van talrijke schuldeisers, zowel nietbevoorrechte als bevoorrechte, die van oordeel zijn dat de faillietverklaring niet of nauwelijks tot de bescherming van hun
rechten bijdraagt, en, anderzijds, op het gebrek aan eerlijkheid
van vele handelaars die hun activiteiten voortzetten hoewel zij
weten dat zij hun verplichtingen niet meer kunnen nakomen, is
het voor de gezondheid van het bedrijfsleven nodig (15) dat een
einde kan worden gemaakt aan een activiteit die andere ondernemingen ten gronde kan richten.
De openbare orde, in de letterlijkste betekenis, wordt wis en
zeker bedreigd door een met schulden overladen onderneming
die haar verplichtingen reeds niet meer nakomt, maar die door
allerhande kunstgrepen nieuwe slachtoffers blijft maken, zowel
onder haar klanten als onder haar leveranciers. Het spreekt
vanzelf dat daaraan een halt moet kunnen worden toegeroepen
(16). Met die vaststelling is natuurlijk nog niets gezegd over de
maatregelen die moeten worden genomen om dat doel te
bereiken.
7. De dienst voor handelsonderzoeken heeft echter ook,
althans in de optiek van sommige van zijn voorstanders, een
preventieve opdracht. Een onderneming kan, zonder in staat van
faillissement te verkeren, in moeilijkheden raken of er kunnen,
zonder dat zij er zich rekenschap van geeft, aanwijzigen zijn dat
binnen afzienbare tijd haar krediet geschokt zal zijn, of dat er
bestuursfouten worden gemaakt die haar bestaan in het gedrang
kunnen brengen (17).
Onder die omstandigheden nu kan de rol van de dienst voor
handelsonderzoeken positief maar terzelfder tijd zeer kies zijn.
Zijn invloed is uiteraard gunstig waar sommige bedrijfsleiders
daardoor op hun vergissingen, of zelfs hun onzorgvuldigheid, ja
hun lichtvaardigheid, worden gewezen.
Maar een waarschuwing is nooit meer dan het verwittigen en
aanmanen van de betrokkene. Zij mag geenszins een raadgeving worden om de geconstateerde tekortkomingen te verhelpen.
De ervaring heeft evenwel geleerd dat in bepaalde gevallen de
met het onderzoek belaste rechter, hetzij rechter in handels-

(15) L. FREDERICQ, Traite de droit commercial beige, d. VII, biz. 95 en 96; J. VAN
DER GUCHT, « De opsporingsdienst van wankele bedrijven ingericht bij de Rechtban~ van Koophandel te Brussel », J.C.B., 1969, II, 704; F. T'KINT, « Le pouvoir
d'offlCe du juge en matiere de faillite », in « L'evolution du droit judiciaire au
travers des contentieux economique, social e't familial ,,, Xles Journees J. Dabin,
1982, bl2. 519 e.v.
(16) F. T'KINT,
524.

«

Le pouvoir d'office du juge en matiere de faillite », Joe. cit., biz.

(17) J. VANDER GUCHT, «Prevention des faillites »,Joe. cit, biz. 893. Deze auteur
toont aan en staaft met statistieken dat de oorspronkelijke bedoeling van de dienst
voor · handelsonderzoeken het voorkomen van faillissementen was.
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zaken of beroepsmagistraat, met de betrokken ondernemingsleider de remedies bespreekt, dat hij m.a.w. maatregelen of
beslissingen gaat aanraden (18).
Het is trouwens algemeen bekend dat niet zelden een onderneming, die beseft dat zij in moeilijkheden verkeert, uit eigen
beweging de dienst voor handelsonderzoeken daarvan op de
hoogte brengt (19). De bedoeling is duidelijk: raad krijgen om
een oplossing voor haar probleem te vinden.
Over het algemeen onthouden de magistraten die deelnemen
aan de werkzaamheden van de dienst voor handelsonderzoeken
er zich van raad te geven. Zij zijn zich bewust welke risico's
daa:raan zijn verbonden. Men kan zich trouwens afvragen of zij
voldoende vakkundig onderlegd zijn om dat te doen.
Maar is het wel zeker dat in de loop van zulke gesprekken die
magistraten nooit naar het geven van raad of richtlijnen
afglijden? Dat mag worden betwijfeld (20).
De voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel
heeft zijnerzijds geschreven dat de rechter bevoegd is om het
naleven van de minimumvereisten van goed bestuur na te
gaan: « Onze taak (ook van de magistraten) is m.a.w. zeker niet
aan de bedrijfshoofden raad te verstrekken, maar hun aandacht
te vestigen op een minimum aan regels die zij volstrekt moeten
naleven, willen zij hun onderneming behoorlijk en efficient
besturen » (21).
(18) L. CORNELIS, « De aansprakelijkheid van de magistraten zetelend in opsporingsdiensten en van de Belgische Staat voor de gebeurlijke fout van die magistraten ''• Rev. dr. comm. beige, 1983, blz. 426; F. T'KINT, « Le pouvoir d'office du
juge en matiere faillite >>, Joe. cit., blz. 516; J.L. DUPLAT, << La magistrature et la
restructuration de l'economie belge », in : << Les magistratures economiques et la
crise », C.R.I.S.P. 1984, blz. 132 e.v.
(19) J.L. DUPLAT, « Les services des enquetes commerciales des tribunaux de
commerce, les clignotants », in : « L'entreprise en difficulte », ed. Jeune Barreau,
1981, blz. 53.
(20) A.M. STRANART,

«

Le role preventif du tribunal de commerce

»,

Xles

Journees J. Dabin, 1982, blz. 592.
J. STEENBERGEN, << Maatregelen voor het voorkomen van faillissementen en het
behoud van ondernemingen », R.W., 1975-1976, kol. 2327,
F. DUMON, << Projets de reforme et fonction juridictionnelle », J.T., 1977, blz. 552.
(21) J.L. DUPLAT, << La magistrature economique et la restructuration de l'economie beige •, Joe. cit., blz. 135.
M. J. Van der Gucht, die de initiatiefnemer tot deze vernieuwing was, schreef
zelf in 1969, korte tijd nadat die dienst te Brussel zijn werkzaamheden had
aangevat, dat de magistraten die eraan deelnemen, raad geven en de onderneming
waarschuwen voor de evolutie van de toestand (J. VAN DER GUCHT, « De opsporingsdienst van wankele bedrijven •, lac. cit., blz. 709).
Enige ongerustheid bekruipt mij wanneer ik vaststel dat de h. Van Ryn met al
het gezag dat hij geniet het optreden steunt van de diensten voor handelsonderzoeken, wanneer die diensten hun nihil obstat verlenen aan herstelplannen, wat
impliceert dat zij, zowel als de bestuurders, de economische overlevingskansen van
de onderneming beoordelen. « Le juge consulaire se fait ainsi juge d'opportunite et,
sans se substituer juridiquement aux dirigeants de l'entreprise, il exerce sur eux
une veritable tutelle ». J. VAN RYN, « Les grands courants du droit commercial
contemporain », J:T., 1982, blz. 163. Is dat werkelijk de rol van een rechter die
bovendien vaak ambtshalve optreedt?

-11Twijfel is des te meer verantwoord, nu de ervaring aantoont
dat niet aileen de ondernemingen maar ook de overheid en zelfs
de regering rechtstreeks contact opnemen met magistraten van
de zetel om voor de moeilijkheden van ondernemingen oplossingen te vinden (22).
Er is meer : die tussenkomsten hebben in bepaalde gevallen
tot gevolg gehad dat de rechtbanken van koophandel deelnemen
aan een zogenaamd « begeleid faillissement », d.w.z. « een
geheel van maatregelen waardoor een onderneming geleidelijk
op het faillissement wordt voorbereid, nadat eerst een opvangvennootschap in het leven werd geroepen die, na het faillissement, het aktief en een gedeelte van het passief van de oude
vennootschap zal overnemen » (23).
Dat gaat kennelijk ten koste van de niet-bevoorrechte schuldeisers. Men kan antwoorden dat die hoe dan ook, dus ook in
geval van een faillissement zonder meer, bij de bevoorrechte
schuldeisers verre ten achter zouden blijven.
Zij zijn echter niet de enigen die het offer moeten brengen.
Iedereen weet dat het met name de bedoeling was de nieuwe
onderneming de mogelijkheid te bieden om een gedeelte van het
personeel over te nemen, zonder de lasten van de ancienniteit te
hoeven dragen (24}.
8. Die bedoelingen zijn ongetwijfeld loffelijk; er wordt gepoogd
te redden wat nog te redden valt. Maar de aangewende
middelen zijn het volstrekt niet. De rechtbank wordt immers
aldus een instrument van economische en sociale politiek en het
is duidelijk dat zij er haar reputatie van onafhankelijkheid, ja
zelfs van onpartijdigheid bij inschiet.
Welnu, al houden die vaststellingen niet, in se, een veroordeling van de dienst voor handelsonderzoeken in, zij wijzen wel de
aanzienlijke risico's uit die hij met zich brengt en, wat mij nog
veel ernstiger lijkt, zij kunnen de instelling in haar geheel in
diskrediet brengen. Men kan immers niet over het hoofd zien
(22) I. VEROUGSTRAETE, « L'action du ministere public aupres des tribunaux de
commerce », Xles Journees J. Dabin, 1982, biz. 547.
(23) J.L. DUPLAT, « La magistrature economique et Ia restructuration de l'economie beige », Joe. cit., biz. 138.
(24) De regering is opgetreden om dat resultaat te voorkomen. De collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 32bis, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 7 juni 1985
en die op 1 augustus 1985 in werking is getreden, bepaalt inderdaad dat bij overname van werknemers die op de datum van het faillissement of van het gerechtelijk akkoord door boedelafstand nog verbonden zijn door een arbeids- of leerovereenkomst, na overname van het actief, of een gedeelte daarvan, van een failliete
onderneming of een onderneming onder gerechtelijk akkoord door boedelafstand,
en op voorwaarde dat de overname binnen een termijn van zes maanden na de
datum van het faillissement of het gerechtelijk akkoord gebeurt, de ancienniteit,
die de werknemer door zijn arbeidsprestaties bij zijn vorige werkgever heeft
verworven, evenals de eventuele aan zijn nieuwe indienstneming voorafgaande
periode tijdens welke de activiteit van de werknemers wordt onderbroken ingevolge faillissement of gerechtelijk akkoord door boedelafstand, in aanmerking
worden genomen voor de vaststelling van de opzeggingstermijn of van de opzeggingsvergoeding.
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dat die verzoeken en gesprekken bijna altijd aan elk toezicht
ontsnappen, terwijl vaak tegenstrijdige en soms aanzienlijke
belangen, o.m. die van de schuldeisers, en niet minder die van
de betrokken onderneming zelf, op het spel staan.
Bovendien is dikwijls het probleem ter sprake gebracht van
de verantwoordelijkheid, niet aileen van de Staat, maar ook van
de magistraten die zich welbewust op een gebied begeven dat
niet het hunne is.
Professor Cornelis (25) heeft aan dit probleem een belangrijke
studie gewijd die de talrijke aspecten ervan belicht. Ik kan
binnen dit bestek natuurlijk dit cruciale gegeven niet behandelen, dat geen oppervlakkige behandeling duldt. Het dient
evenwel vermeld te worden aangezien het een van de gevoeligste punten van de uitoefening van de Rechterlijke Macht
betreft.
Eens te meer (26) moet ik onderstrepen dat dit alles het
gevolg is van de inquisitoire procedure die de ambtshalve faillietverklaring nu eenmaal is. De rechter krijgt daardoor een
bijna discretionaire macht, aangezien zijn prejurisdictionele activiteit vrijwel aan geen enkel toezicht is onderworpen.
9. Deze enkele overwegingen, die ik kortweg beschouwingen
van gerechtelijke politiek zou willen heten omdat ze op fundamentele beginselen van onze gerechtelijke organisatie betrekking hebben, worden voorts door de analyse van de door de
dienst voor handelsonderzoeken gevolgde procedure bevestigd.
In werkelijkheid wordt de activiteit van die dienst, die, zoals
reeds werd gezegd, met de ambtshalve faillietverklaring nauw is
verbonden, door geen enkele wettelijke bepaling geregeld.
Daaruit volgt dat in de rechtbanken van koophandel, die deze
dienst hebben ingesteld, de werkwijzen sterk verschillen (27).
Een eerste punt betreft de bronnen van inlichtingen. Sommige
rechtbanken nemen genoegen met de inlichtingen opgeleverd
door de bij hen aanhangig gemaakte vorderingen : protesten,
vorderingen tot betaling, verstekvonnissen waartegen geen
verzet. is aangetekend. Zij houden ook rekening met de
beslagen, die bij de rechtbank worden aangegeven (28). Andere
rechtbanken daarentegen zetten allerlei nasporingen op het

(25) L. CORNELIS, « De aansprakelijkheid van de magistraten zetelend in opsporingsdiensten en van de Belgische Staat voor de gebeurlijke fout van die magistraten "• Rev. dr. comm. beige, 1983, biz. 414 e.v.

(26) E. KRINGS, « La juridiction consulaire et la situation economique », J.T.,
1979, blz. 536 e.v.; zie ook : « Het ambt van de rechter bij de Ieiding van het rechtsgeding "• rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof op 1 sept.
1983, nrs. 3 tot B.
(27) R. MATTHIJS, « Het faillissement

»,

T.P.R., 1979, biz. 753.

(28) Zie art. 1390 Ger.W., waarvan de tekst bij de wet van 10 jan. 1975 is aange-

vuld.
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getouw en leggen zodoende tegen een groot aantal ondernemingen dossiers aan die later, eventueel, de basis van de faillietverklaring kunnen vormen. Zo pluist men de aankondigingen en
advertenties in de pers uit, wint men inlichtingen in bij andere
rechtbanken, ontleedt men de jaarrekeningen die ter griffie van
de rechtbanken van koophandel moeten worden neergelegd,
gaat men na waarom de sociale en boekhoudkundige stukken
niet zijn bekendgemaakt, de jaarlijkse rekeningen niet zijn
neergelegd, de zetel van de vennootschap naar elders is overgebracht, het boekjaar is verlengd, de algemene vergadering niet
is gehouden op de datum die in de statuten is bepaald, bestuurders, commissarissen of zaakvoerders zijn ontslagen, de onderneming van de lijst der geregistreerde aannemers is afgevoerd,
de erkenning van een aannemingsbedrijf van openbare werken
is geschorst of ingetrokken, enz. (29).
De aldus verkregen inlichtingen kunnen, wanneer een
anomalie aan het licht komt, leiden tot een onderzoek hetzij bij
de onderneming zelf, hetzij bij een derde.
10. Dat onderzoek wordt gevoerd door de reeds genoemde
dienst voor handelsonderzoeken, waarvan de samenstelling van
rechtbank tot rechtbank verschilt.
In sommige rechtbanken worden met de dienst rechters in
handelszaken belast, maar sommige beroepsrechters of zelfs
voorzitters van de rechtbanken behouden zich het recht voor
persoonlijk tussen te komen als zij van oordeel zijn dat dit
wenselijk is. Stippen wij aan dat die onderzoeksprocedure
nergens vooraf in een reglement is vastgelegd om elke willekeur
te voorkomen. Er is derhalve geen enkel toezicht mogelijk.
Bij andere rechtbanken (30) worden de onderzoeken enkel
verricht door de beroepsrechters. Nog andere zijn dan weer van
mening dat het onderzoek door een kamer van de rechtbank
moet worden gedaan, d.w.z. door een beroepsmagistraat, bijgestaan door twee rechters in handelszaken. De hieruit te maken
gevolgtrekkingen bespreken wij verder.
11. Die verscheidenheid in de samenstelling van de diensten
Vindt men ook in de toegepaste procedure terug, zowel wat de
vorm als wat de inhoud van het onderzoek betreft.
Wat de vorm aangaat: een belangrijke, zo niet p'rimordiale
vraag betreft de wijze waarop de ondernemingen worden opgeroepen (31). Moet die oproeping vertrouwelijk zijn en welke

(29) Zie de opsomming van de signalen die in 1973 door de h. J. VANDER GUCHT
is gedaan, << Prevention de Ia faillite », Joe. cit., biz. 881; zie ook J.L. DUPLAT, in
« L'entreprise en difficulte », Joe. cit., biz. 45 e.v.
R. MATTHIJS, Joe. cit., biz. 754 tot 762.
(30) R. MATTHIJS, Joe. cit., nr. 16, biz. 762 en 763.
(31) J.L. DUPLAT, in

«

L'entreprise en difficulte, biz. 54 en 55.
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personen moeten worden opgeroepen? Wanneer het een personenonderneming betreft, ligt het voor de hand dat de bedrijfsleider, de enige aansprakelijke persoon, moet worden opgeroepen. Tot welke personen moet de rechtbank zich echter
wenden wanneer het gaat om een onderneming (32)? De gedelegeerde bestuurder, de zaakvoerder, de hele raad van bestuur?
Die vragen hebben des te meer belang omdat de oproeping
om bij de dienst voor handelsonderzoeken te verschijnen,
argwaan kan wekken bij diegenen die rechtstreeks belang
hebben bij de gezondheid van de onderneming, te weten de
schuldeisers, de leveranciers, de ba:n.kiers en anderen. Wijst die
oproeping immers niet op moeilijkheden in de onderneming die
de voorbode van acutere problemen kunnen zijn (33)?
Bovendien blijkt, wat de inhoud van het onderzoek betreft, uit
dat probleem het dubbelzinnig karakter van de procedure. In
beginsel is die oproeping tot verschijning bij de dienst voor
handelsonderzoeken voor de rechtbank enkel een aanvulling van
het onderzoek. De rechtbank heeft een aantal inlichtingen ingewonnen en wenst meer informatie van de verantwoordelijken
van de onderneming. Die informatie zou echter geen enkel vooroordeel met betrekking tot het vervolg van het onderzoek mogen
behelzen.
In feite vormt dat onde:rzoek vaak de aanloop tot de eigenlijke
faillietverklaring. Als de rechte:r oordeelt dat de ingewormen
inlichtingen en de uitleg van de bedrijfsleider aantonen dat de
onderneming in staat van faillissement verkeert, dan leidt het
onderzoek meestal tot het besluit dat de faillietverklaring moet
worden uitgesproken.
Men merkt aldus welke primordiale rol deze dienst in het
verloop van de procedure tot faiHiei-verklaring speelt, ofschoon
toch er voor de oprichting, de werking, de bevoegdheden
daarvan geen wettelijke regel bestaat.
Dit is inzonderheid het geval voor de uitoefening van de aan
de rechtbank van koophandel verleende bevoegdheid, het
initiatief te nemen om de koopman of de onderneming in staat
van faillissement te verklaren.
2. De procedure
van de ambtshalve faillietverklaring

12o Op die bevoegdheid zou ik thans nader willen ingaan. De
procedure van faillietverklaring op aangifte en de procedure op
dagvaarding van een schuldeisel" laat ik dus buiten het bestek
van mijn betoog.
(32) J.L. DUPLAT, id., blz. 55.
(33) J.L. DUPLAT, id., biz. 58.
0. VANDEMEULEBROEKE, « Advies v66r arrest Brussei, 16 december 1982 ,, Rev
dr comm. beige, 1983, biz. 435.
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In werkelijkheid kunnen de besluiten van de
.
handelsonderzoeken ertoe leiden dat de onder~
aangifte doet van haar faillissement. De schuldei~~ -.....o--_
tegen mogen geen inzage nemen van het dossier q
·
dienst voor handelsonderzoeken is aangelegd, maar-,
dat de door de dagvaarding van een schuldeiser
~
rechtb ank oordeelt dat de door deze aangevoerct~~~~
ontoereikend zijn, en het initiatief neemt om, op g 1:-Gii
~
resultaten van het onderzoek, de faillietverklaring ~--...:
uit te spreken.
-.....--..
Mag ik het Hof eraan herinneren, nu ik de bespre~
problemen van de ambtshalve faillietverklaring aal::::l_~Q
reeds de eer heb gehad de wezenlijke bestanddel~ q_
inquisitoire rechtspleging voor het Hof uiteen te zet;t~
,
~ de
Ik wil nog enkel bondig zeggen dat die rechtsple~i
~
~t: ik
melijk wordt gekenmerkt door het feit dat de recht~:t-1::\,~
.
:,)~en
heeft om het initiatief te nemen een rechtsvorderin~ Q~
,
welbepaalde persoon in te stellen. Dat initiatief is e~:n_t~~ ~ ~-Qavan de inquisitoire rechtspleging.
lt:~~ ~~li t
Een dergelijke rechtspleging vormt, in ons recht, e
~::;~11
dering op de regel dat de rechter enkel kennis ne~ ~:t::t
. .,
~.k
geschillen die bij hem aanhangig zijn gemaakt (35) , ::tl::::l.t ~~~
Die regel is meer dan een fundament. Hij vormt c:::l
~ ~~van ons gerechtelijk recht, omdat hij een doeltreffe ~ e :s;:
~
borg is voor de onpartijdigheid van de rechter, d.w.z . d.~c:::le, ~~t: 
heid van vooroordeel of zelfs, zoals het Hof voor de Ite ~ q, ,t~
de Mens graag zegt, van een schijn van vooroordeel. l:kCh.t~Q ~<!;l:'
willen stellen dater in de procedure van ambtshalve f ~o'-l.
'\rq_~
klaring meer dan een schijn van vooroordeel is.
a €tl }l::t ~ <!~l:cQ
rechter de schuldenaar oproept, met het oog op diens f :t:l!l~~ 'tv=~~~
klaring, zijn er reeds redenen om aan te nemen dat ctl_ll.t ~ ~ q '
van faillissement bestaat. Dat aspect van de zaak za} ct1e ~'tv~~e
te berde komen en wij zullen merken dat vel's1atel:' tq_<:ttproblemen van die procedure in die uitzonderlijke Ve C!:e.tq Qo~
tussen rechter en justitiabele hun oorsprong hebben. l'..,J.Oq_d.~Qe
In een gemeenrechtelijke zaak antwoordt de justitia
ll).~
een tegenstrever en moet hij vooraf diens aanspraken hele
De tegen hem aangevoerde feiten of die waarop die aan Ite:t:lll<:tq,.Q.
gegrond zijn, moeten in de gedinginleidende dagv3llt-c:t~e.Q.
aal'q·e.tl

w-

lll,~

(34) « Het ambt van de rechter bij de Ieiding van het rechtsgeding ,,
18 e.v.
' 1oc. Cit
(35) F. T'KINT,
~llim

«

Le pouvoir d'office du juge en matiere de faillite ,.

1
·~~

.• ll:r-.

C. CAMBIER, « Droit judiciaire civil », dl. I, biz. 91.
., ll:r-.
J. VAN COMPERNOLLE, « Le role et Ia mission du juge dans le cont
.
entleu_:>< .
nomique et social ••, Rev. prat. soc., 1978, biz. 1 tot 29.
F. DUMON, « Projets de reforme et fonction juridictionnelle >>, J.T., 19
eco.
77
P. MARTENS, « Ordre public et temps de crise >>, Joe. cit., biz. 353. ' bi<:. s43
G. HORSMANS, Joe. cit., biz. 71
.
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behoorlijk worden omschreven (36), en die omschrijvingen zijn
zo belangrijk dat de wetgever heeft geoordeeld in artikel 807
van het Gerechtelijk Wetboek met zoveel woorden te moeten
bepalen dat een nieuwe vordering of een wijziging van de
oorspronkelijke vordering, in de loop van het geding, enkel
ontvankelijk is als die wijziging berust op feiten die in de
gedinginleidende dagvaarding zijn aangevoerd.
Dat wordt omschreven als de mate waarin de zaak bij de
rechter aanhangig is gemaakt.
Dat geschil moet door de rechter worden beslecht. Zowel het
geschil als de partijen zijn hem helemaal vreemd. Mocht er
trouwens tussen een van de partijen en de rechter enig raakpunt bestaan, dan kan hij gewraakt worden of zelf het initiatief
nemen zich te onthouden (37).
In dat zogeheten accusatoir stelsel staat de rechter dus buiten
de partijen. Dat betekent niet, zoals we reeds voor het Hof
hebben uiteengezet (38), dat hij in de loop van het geding geen
enkel initiatief mag nemen om regelmatig en wettig te kunnen
oordelen over het hem voorgelegde geschil. Dat is een heel
ander probleem.
Wanneer de rechter daarentegen ambtshalve handelt, d.w.z.
wanneer een geschil niet bij hem aanhangig is gemaakt maar
hij er eigener beweging kennis van neemt, zijn de betrekkingen
tussen de rechter en de justitiabele ten opzichte van wie hij
optreedt, helemaal verschillend.
De i'echter. wordt dan de tegenspreker van de justitiabele (39).
Hij beslist vooraf - en ik leg de nadruk op deze woorden wat hij de justitiabele ten laste legt en hij verzoekt hem daarover uitleg te geven.
13. Die vaststelling roept een eerste vraag op : men heeft in
dat verband, ongetwijfeld naar analogie met de accusatoh:,~
rechtspleging, gesproken over de mate waarin de zaak bij d~
rechter aanhangig is (40).

(36) Zie art. 702 Ger W

(37) Zie art. 828 Ger.W en de verschillende gevallen die daarin worden
somd.
(38)
18 e.v

«

Het ambt van de rechter bij de Ieiding van het rechtsgeding

»,

0 Pg~~

Joe. c}t
·• b.:r-.

(39) Die opvatting wordt niet door iedereen gedeeld. De h. R. Matthijs b
dit uitdrukkelijk (Joe. cit., biz. 766).
'=1:vvist
(40) 0 VANDEMEULEBROEKE, « Advies v66r beroep Brussel, 16 december
1982 ,
Rev dr eomm. beige, 1983, blz. 434.
N NEUMANN, " Le service des enquetes commerciales et la procedure de
.
'
d'office "• m « Questwns pratiques et actuelles du droit de la faillite », colla fa.tllite
gehouden door de Belgische Verenigmg van Vrouwelijke Juristen, 1986, blzq~h-trn
G HORSMANS, loa cit., blz 71
' ~.

-17Dat is, meen ik, een vergissing. Ret begrip van de mate
waarin de zaak bij de recher aanhangig is, kan worden gehanteerd in de accusatoire rechtspleging, omdat het de macht van
de rechter begrenst, aangezien de zaak dan bij hem aanhangig
is gemaakt door een partij en hij geen uitspraak mag doen
hoven het gevorderde (41). Zoals we pas hel'ben gezegd, gaat het
hier vooral om de feiten die de rechter ter beoordeling zijn voorgelegd. De rechter mag geen kennis nemen van andere feiten
dan die welke de partijen voor hem hebben aangevoerd (42).
In de inquisitoire procedure kan dat begrip niet dezelfde betekenis hebben. De rechter bepaalt zelf de feiten waarover hij
uitleg zal vragen en op grond waarvan hij uitspraak zal doen.
De enige beperkingen die hij derhalve in acht hoeft te nemen
zijn die inherent aan de macht om ambtshalve uitspraak te
doen. Hij kan dan ook aile feiten laten gelden die hij relevant
acht in de materie waarvoor hij krachtens de wet bevoegd is om
ambtshalve uitspraak te doen, d.w.z. de vaststelling van de staat
van faillissement en de daarmee gepaard gaande omstandigheden.
Hij mag derhalve steunen op feiten die hij door zijn persoonlijke wetenschap kent.
In de accusatoire procedure is zulks uitgesloten, omdat aile
gegevens waardoor de rechter tot zijn overtuiging komt in
contradictoire debatten nader besproken moeten zijn.
Men merkt dat aldus het begrip : mate waarin de zaak bij de
rechter aanhangig is, in de inquisitoire procedure geen zin heeft.
Maar de verhouding tussen rechter en justitiabele wordt er des
te duidelijker door. De rechter is niet alleen rechter maar ook
aanklager. Hij wijst iemand als verdachte, als beklaagde aan en
roept die justitiabele op om zich te verdedigen en zijn verweermiddelen kenbaar te maken (43).
14. Deze laatste propositie loopt, in feite, voorruit op de
tweede vraag die bij het bestuderen van de rechtspleging van de
ambtshalve uitgesproken faillietverklaring rijst : moet de rechter
de onderneming van te voren inlichten over de maatregel die hij
overweegt en moet hij haar oproepen om haar de gelegenheid te
bieden haar verweermiddelen voor te dragen (44)?
Zoals men hoort is dit een tweeledige vraag.
(41} Zie art. 1138, 2°, Ger.W
(42) Zie noot Cass., 3 mei 1978 (A.C, 1978, 1010).
(43} M. NEUMANN, Joe. cit., blz. 10.
Antvverpen, 27 april 1982, Rev dr comm. beige, 1983, blz. 269 en de noot I.V
(44) G. HORSJ.VT..ANS, Joe. cit., blz. 74.
M. NEUMANN, Joe. cit., biz. 4.
F T'KINT, « Le pouvoir d'office du juge en matiere de faillite », Joe cit., blz. 526
J.L. DUPLAT, << Les services des enquetes commerciales des tribunaux de
commerce "• Joe. cit., biz. 55
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Moet de onderneming vooraf worden ingelicht?
Over dit punt bestaan er belangrijke meningsverschillen in de
rechtsleer en rechtspraak (45).
Moet men beslissen dat, in de regel, de schuldenaar moet
worden ingelicht nopens de overwogen maatregel, maar dat er
toch gevallen zijn waarin, hetzij wegens het spoedeisend
karakter, hetzij wegens de noodzaak de schuldenaar te
verrassen om zodoende te beletten dat hij de geplande maatregel dwarsboomt, de beslissing kan worden genomen zonder
dat er een voorafgaande kennisgeving is geweest (46)?
Dit laatste motief wordt ook aangevoerd ter verantwoording
van de mogelijkheid waarover een schuldeiser beschikt om bij
eenzijdig rekest de faillietverklaring te vorderen (47).
Dat standpunt is naar mijn oordeel onaanvaardbaar.
De gerechtelijke procedure mag nooit een valstrik zijn,
behalve wanneer de wet zulks uitdrukkelijk toestaat. Dat is
zeker niet het geval inzake ambtshalve faillietverklaring, aangezien de wet dienaangaande vrijwel geen regels geeft.
Men kan zich trouwens afvragen of de bij verrassing genomen
maatregel enig nut kan hebben, aangezien de betrokkene zich in
de meeste gevallen van zijn toestand bewust is en hij, als hij
werkelijk van plan is zijn aktief onbereikbaar te maken voor
zijn schuldeisers en zelfs het land te verlaten, meer dan waarschij 1.lijk zijn voorzorgen zal hebben genomen, lang voordat de
rech1 bank van koophandel in beweging komt.
Willen dergelijke, voor ons recht exorbitante, maatregelen
verantwoord zijn, dan moet de wet dit uitdrukkelijk zeggen en

(45) Zie de beslissingen en de commentaar van F. T'KINT, « Le pouvoir d'office
du juge », blz. 526 e.v., inzonderheid de arresten van Brussel van 5 november 1974
(Pas., 1974, II, 134); 6 maart 1975 (J.T., 1975, blz. 346, en J.C.B., 1975, blz. 260) en het
advies van het openbaar ministerie in comm. Liege, 9 jan. 1978 (Jur. Liege,
1977-1978, blz. 182) en comm. Bruxelles, 8 sept. 1980 (R.P.S., 1980, nr. 6097, blz. 207,
en J.T., 1981, 63). Aldie beslissingen oordelen dat de oproeping van de gefailleerde
v66r de beslissingen van faillietverklaring wettelijk niet onontbeerlijk is. Andere
beslissingen, die soms door dezelfde, maar waarschijnlijk anders samengestelde,
rechtscolleges zijn genomen, oordelen dat het recht van verdediging eist dat er een
voorafgaande oproeping gebeurt. Zo een arrest van Brussel van 11 mei 1976 (J.T.,
1976, blz. 463), een vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel van 12
september 1977 (J.T., 1978, blz. 71, en de noot G.A. Dal), een vonnis van dezelfde
rechtbank van 8 okt. 1980 (J.T., 1981, blz. 674, en de noot F. T'Kint) en een arrest
van Brussel, van 10 nov. 1981 (R.P.S., 1982, nr. 6181, blz. 92). Het Hof van Cassatie
heeft in een recent arrest van 7 maart 1986 (in zake de Kerpel t. Verstraete) beslist
dat de oproeping van de gefailleerde niet wettelijk was vereist en dat het recht van
verdediging door de verzetprocedure wordt gewaarborgd.
(46) P. COPPENS en F. T'KINT, R.C.J.B, 1984, blz. 471, en het arrest van het Hof
van Beroep te Brussel van 6 nov. 1982, R.P.S., 1982, blz. 92; J.C.B., 1982, 396.
(47) Zie op dat punt onze conclusie in de zaak Maussen t. Segers, voor het arrest
van het Hof van 31 jan. 1986, tot op heden gepubliceerd in Rev. dr. comm. beige,
1986, blz. 287
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daarvoor een volledige regeling bepalen. Maar wanneer dergeIijke bepalingen ontbreken mag de rechter m.i. niet met een
procedure van die aard optreden.
Moet dat probleem overigens niet op strafrechtelijk vlak
worden geregeld, aangezien verduistering van het aktief met
zware straffen wordt bestraft? Zou niet kunnen worden volstaan
met vervolging wegens poging tot verduistering van het aktief,
zodat de procureur des Konings snel en waarlijk doeltreffend
kan optreden?
Men kan zich bovendien afvragen of niet andere betrokken
partijen in kennis moeten worden gesteld met de geplande
maatregel, met name niet aileen de schuldeisers, maar ook het
personeel van de onderneming. Het verwijt is mij ter ore
gekomen dat de beslissing is genomen terwijl het personeel
volstrekt onwetend wordt gehouden. Het hoeft geen betoog dat
voor die mensen zulke beslissing van levensbelang is. Meestal
verliezen zij van vandaag op morgen hun bestaansmiddelen. Dat
aspect van de faillissementsprocedure is natuurlijk niet eigen
aan de ambtshalve faillietverklaring. Dezelfde toestand kan zich
voordoen bij failissement op aangifte en op dagvaarding, maar
in die gevallen is het de bedrijfsleider die de werknemers op de
hoogte moet brengen, terwijl het bij ambtshalve failietverklaring
in de regel de rechtbank is die de voorafgaande informatie moet
verstrekken. De bedrijfsleider en zijn personeel hebben weliswaar verschillende belangen, maar allen willen toch de onderneming in Ieven houden. De werknemers zouden dus ook de gelegenheid moeten krijgen om hun recht van verdediging te doen
gelden. Zou dat niet de beste manier zijn om een herhaling van
vroegere gebeurtenissen te vermijden?
15. Is de schuldenaar eenmaal ingelicht nopens de maatregel
die de rechtbank tegen hem overweegt, moet hij dan worden
verzocht te verschijnen op een terechtzitting waarop een beslissing zou kunnen worden genomen?
Dat is het tweede aspect van de vraag. De meningen daaromtrent blijven ook thans nog zeer verdeeld.
Tot staving van de stelling dat de betrokken koopman niet
hoeft te worden gehoord v66r de faillietverklaring is uitgesproken, worden voornamelijk twee overwegingen aangevoerd :
enerzijds, het probleem wordt niet bij de wet geregeld, zodat de
rechtbank niet verplicht is de schuldenaar te horen; anderzijds,
het recht van verdediging van de koopman wordt voldoende
gewaarborgd door de procedure van verzet, bepaald bij artikel
473 van het Wetboek van Koophandel (48).
(48) 0. VANDEMEULEBROEKE, Joe. cit., biz. 435, TH. AFSCHRIFT, « La comparution du commeq;:ant declare en etat de faillite », J.T., 1981, biz. 717; F. T'KINT, « Le
pouvoir d'office », Joe. cit., biz. 526, G. HORSMANS, Joe. cit., biz. 74; die auteurs zijn
trouwens van mening dat die stelling niet aanvaardbaar is, daar zij het recht van
verdediging miskent.
Uit het arrest van het Hof van 30 jan. 1970 (A.C., 1970, 488) valt niets af te
leiden; dat arrest doet in hoofdzaak uitspraak inzake gerechtelijk akkoord, en
bovendien doet het niet uitdrukkelijk uitspraak over deze aangelegenheid.
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De twee overwegingen zijn, dunkt mij, met elkaar verbonden.
Zeker is de aangelegenheid niet uitdrukkelijk in de wet geregeld, maar zij vormt ontegensprekelijk een probleem dat met
het recht van verdediging verband houdt.
Kan men stellen dat het recht van verdediging voldoende
wordt gewaarborgd door het recht van verzet bepaald bij
genoemd artikel 473?
Ik kan het moeilijk geloven. Immers, de faillietverklaring
heeft onmiddellijke gevolgen die soms onherroepelijk kunnen
zijn (49). Mgezien nog van de maatregelen tot onttrekking van
het vermogen die de curator zonder verwijl ten uitvoer legt, is
het faillissement meestal zeer vlug bekend bij de leveranciers,
bankiers en schuldeisers, die onmiddellijk elk krediet, elke
levering stopzetten zodat de onderneming onmogelijk met haar
activiteit kan doorgaan. Ook al wordt het faillissement op verzet
herroepen, toch zal de getroffen maatregel waarschijnlijk de
verdere activiteit van de onderneming in het gedrang brengen.
Het verzet bepaald bij artikel 473 is dus geen maatregel die de
inachtneming van het recht van verdediging doeltreffend waarborgt.
De inachtneming van het recht van verdediging is echter een
algemeen rechtsbeginsel dat op elke gerechtelijke activiteit
toepasselijk is. Er is geen enkele reden om dat beginsel niet toe
te passen wanneer de rechtbank de ambtshalve faillietverklaring uitspreekt.
Men kan zich de vraag stellen of een bepaalde rechtsleer, die
van oordeel is dat de koopman bij ambtshalve faillietverklaring
niet moet worden gehoord, in werkelijkheid, zij het onbewust,
niet wordt be'invloed door de dubbelzinnige verhouding rechterjustitiabele die kenmerkend is voor dit geval. Ervaart zij dit
misschien als een slag in de lucht? De justitiabele verschijnt
voor een rechter die reeds tot een mening blijkt te zijn
gekomen, die heeft beslist de koopman op te roepen omdat hij
van oordeel is dat er ernstige aanwijzingen van een faillissement zijn.
Dat volstaat echter niet, want ook al heeft de rechter redenen
om aan te nemen dat de betrokkene in staat van faillissement
verkeert, niettemin moet hij hem horen om na te gaan of zijn
inlichting juist is.
16. Het probleem is nochthans ingewikkelder dan op het
eerste gezicht lijkt.
Om de volle draagwijdte ervan te vatten, dient de organisatie
van de dienst voor handelsonderzoeken voor ogen te worden
gehouden.

(49) P. COPPENS en F. T'KINT, R.C.J.B., 1979, biz. 332; TH. AFSCHRIFT, Joe. cit.,
biz. 718; M. NEUMANN, Joe. cit., biz. 12.
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Bijna altijd is het onderzoek door de dienst voorafgegaan aan
de terechtzitting waarop de faillietverklaring wordt uitgesproken. Maar, zoals reeds gezegd, vergenoegt de dienst zich
niet met het vergaren en toetsen van inlichtingen. In bijna alle
gevallen verhoort hij de koopman. Geeft deze niet altijd gevolg
aan de oproepingen, toch heeft hij de mogelijkheid gehad om
zijn standpunt uiteen te zetten.
Gewis hebben sommige rechtbanken sedert enkele tijd de
regel aangenomen een onderscheid te maken tussen de samenstelling van de dienst voor handelsonderzoeken, enerzijds, en
van de kamer die de faillietverklaring uitspreekt, anderzijds.
Men heeft geoordeeld, waarschijnlijk onder invloed van de
rechtspraak inzake de bepalingen van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, dat de rechter die het handelsonderzoek heeft gevoerd
geen zitting mag nemen bij de faillietverklaring (50).
In dit geval is een nieuwe oproeping met verhoor door de
rechter die ambtshalve het faillissement uitspreekt, geboden.
Die scheiding is echter allesbehalve gemeengoed geworden
voor alle rechtbanken. Verscheidene voorzitters van rechtbanken van koophandel zijn van gevoelen dat de rechter die het
onderzoek heeft verricht, beter is ingelicht dan wie ook om de
toestand van de koopman te beoordelen. Voorts beschikken
sommige rechtbanken over te weinig magistraten om beide diensten afzonderlijk samen te stellen.
In dit laatste geval zijn de voorafgaande oproeping en het
voorafgaand verhoor van de koopman waarschijnlijk minder
nodig, aangezien zij in feite reeds hebben plaatsgehad.
Die uiteenlopende oplossingen tonen duidelijk aan tot welke
moeilijkheden en wisselvalligheden de buitensporige macht van
de rechter inzake ambtshalve faillietverklaring leidt.
Men kan begrip opbrengen voor de redenen die sommige
magistraten ertoe bewegen de dienst van het onderzoek en die
van de terechtzitting niet te splitsen. Het ligt voor de hand dat
de rechter die het onderzoek heeft gedaan het beste op de
hoogte is van de toestand van de koopman. Dezelfde idee heeft
trouwens de grondslag van artikel 946 van het Gerechtelijk
Wetboek gevormd. Luidens de tekst die door de kamers werd
goedgekeurd, moest de rechter, die het getuigenverhoor heeft
gehouden, op straffe van nietigheid zitting nemen wanneer er
uitspraak zou worden gedaan over de uitslag van de getuigenissen. Die tekst is later geamendeerd (51) omdat hij, wegens de
organisatie van bepaalde rechtbanken, in de praktijk niet kon
worden toegepast; de gedachte is echter behouden gebleven,
alleen de sanctie van nietigheid is opgeheyen.

(50) J.L. DUPLAT,

«

Le service des enquetes commerciales

»,

Joe. cit., biz. 59.

(51) Art. 36, wet 15 juli 1970, houdPnde wijziging van art. 946 GPr W
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De redenen die sommige voorzitters van de rechtbanken ertoe
hebben aangezet hun rechtbank op die wijze te organiseren, zijn
dus niet ongegrond (52).
Daarentegen maakt die oplossing duidelijk welke kritiek
tegen de inquisitoire procedure kan worden geuit. De rechter die
het initiatief neemt om inlichtingen in te winnen, en die gegevens krijgt buiten de koopman om, vormt zich een opinie die de
koopman zal moeten trachten te bestrijden en teniet te doen.
Dat is het fundamentele verschil met de verhouding rechterjustitiabele in de accusatoire procedure. Daar heeft de rechter
geen voorafbepaalde mening. Hij hoort de partijen en vormt zijn
mening gedurende en aan de hand van de debatten en na onderzoek van de dossiers. De rechter is niet de tegenstander van de
justitiabele, terwijl dit juist kenmerkend is voor de inquisitoire
procedure.
Dat is dan ook de toestand die de voorstanders van de andere
oplossing, nl. het invoeren van een scheiding tussen de dienst
van de onderzoeken en de dienst van de terechtzittingen,
hebben willen verhelpen.

(52} Ik onderzoek hier niet het probleem van de toepassing van artikel 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden. Men betoogt dat die bepaling verbiedt dat de rechter die het handelsonderzoek heeft gedaan, deelneemt aan de beslissing van faillietverklaring. Die
opinie steunt op de beslissingen van het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens en van het Hof van Cassatie inzake de deelname van de onderzoeksrechter
aan het vonnis over de zaak die hij heeft onderzocht (Cass., 4 april 1984, A.C.,
1983-84, nr. 448}.
Ik ben niet zeker dat de toestand van de rechter van handelsonderzoeken
analoog is met die van de onderzoeksrechter. Zoals uitstekend is aangetoond door
de h. adv.-gen. Velu, doet de onderzoeksrechter meer dan aileen inlichtingen
inwinnen; hij neemt jurisdictionele beslissingen en als dusdanig neemt hij kennis
van de zaak. Dat is m.i. niet het geval met de rechter van de handelsonderzoeken.
Deze neemt geen enkele beslissing. Als hij oordeelt dat het probleem van de faillietverklaring moet worden onderzocht, legt hij het dossier voor aan de kamer die
deze zaken behandelt.
In werkelijkheid kan het geheel van de procedure van de ambtshalve faillietverklaring, niet enkel bij de dienst voor handelsonderzoeken maar ook bij de rechter
op de terechtzitting, een indruk van partijdigheid wekken. De h. I. Verougstraete,
die uit ervaring spreekt, heeft terecht geschreven : " Au moment ou !'affaire vient a
!'audience, le futur failli a souvent ete entendu plusieurs fois, des negociations se
sont deroulees et ont echoue et !'affaire est devenue aussi limpide que desesperee »
(I. VEROUGSTRAETE, " L'action du ministere public aupres du tribunal de
commerce », in Xles Journees J. Dabin, 1982, blz. 548). Is dat geen duidelijke
erkenning van het feit dat de procedure vanaf het onderzoek tot met de faillietverklaring een geheel vormt en dat het invoeren van een formele scheiding tussen die
twee stadia van de procedure enigszins hypokriet kan overkomen?
Ook de h. R. Matthijs neemt aan dat de magistraat die het onderzoek heeft
gedaan en de magistraten die met hem uitspraak zullen moeten doen over het faillissement, alvorens de betrokken bedrijfsleider in raadkamer te doen verschijnen,
grondig met elkaar overleg plegen over de toestand van de onderneming. Pas na
dat onderzoek wordt de bedrijfsleider om uitleg gevraagd (Joe. cit, biz. 765}. (Vergl.
P. COPPENS en F. T'KINT, R.C.J.B., 1979, blz. 332}.
Het heeft zijn nut in dit verband erop te wijzen dat men bij de Rechtbank van
Koophandel te Brussel van meet af heeft gemeend een scheiding te moeten
invoeren tussen de rechter van het handelsonderzoek en de rechter van de ambtshalve faillietverklaring (J. VAN DER GUCHT, " De opsporingsdienst van wankele
bedrijven », Joe. cit., biz. 708, en " Prevention de faillite >>, Joe. cit., biz. 887}.
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van een confrontatie tussen de resultaten van het onderzoek en
de uitleg van de koopman op de terechtzitting. In werkelijkheid
zou de rechter van het handelsonderzoek enigszins de taak van
een regeringscommissaris, een openbaar ministerie, vervullen.
M.a.w., men heeft aldus ingezien dat degene die de beslissing
tot vervolging neemt noodzakelijk een andere persoon moet zijn
dan diegene die uitspraak doet.
Die handelwijze vereist natuurlijk dat de koopman wordt
opgeroepen om te verschijnen ten einde uitleg te geven aan de
rechter die eventueel zal beslissen de faillietverklaring uit te
spreken.
Persoonlijk ben ik van oordeel dat de schuldenaar de gelegenheid moet krijgen uitleg te geven voor de rechtbank alvorens zij
uitspraak doet, want, zoals daarnet werd gezegd, het is onaanvaardbaar dat de rechtbank ten aanzien van een persoon een
beslissing neemt, zonder bij die persoon na te gaan of de feiten,
die haar ter kennis zijn gebracht, juist zijn. Die verplichting
maakt ongetwijfeld deel uit van de inachtneming van het recht
van verdediging van de betrokkene (53).
17. De vraag blijft evenwel of die oplossing het probleem uit
de wereld helpt. Zeker, de rechter van het onderzoek legt het
dossier voor aan de faillissementskamer. Maar hoe wordt de
betrokkene opgeroepen en wat is de inhoud van die oproeping?
Er bestaat dienaangaande geen enkel vormvereiste en de praktijk verschilt van rechtbank tot rechtbank.
Het dossier van het handelsonderzoek wordt natuurlijk ter
inzage van de betrokken koopman gelegd, maar ook dienaangaande bestaat er geen enkele regel. Wij hebben reeds beklemtoond dat niets de rechter van de terechtzitting belet gewag te
maken van gegevens die hij uit zijn persoonlijke wetenschap
haalt. Iedereen weet dat sommige magistraten die zitting
hebben in de faillissementskamer steunen op gegevens die zij in
andere hoedanigheden of functies of zelfs bij andere gelegenheden hebben vernomen.
Theoretisch is daar geen bezwaar tegen, want de rechtbank
doet niets meer dan de haar door de wet verleende macht
aanwenden om ambtshalve op te treden, d.w.z. wegens de
inlichtingen die de rechter zelf heeft ingewonnen.
Is dit niet eens te meer een aanwijzing dat de toestand van de
justitiabele t.o.v. de rechter wordt gekenmerkt door de inferieure positie van eerstgenoemde?
·
Die overweging gaat nog zwaarder wegen als men weet dat
het niet uitgesloten is dat in de loop van die rechtspleging
(53) Zie de auteurs die supra zijn vermeld in de noot nr. 48; adde P.
MARTENS, « Les tribunaux de commerce et !a crise », Joe. cit., biz. 167; P. COPPENS
en F. T'KINT (R.C.J.B., 1984, nr. 33, biz. 469 tot 475) hebben een uiterst gedocumen-

teerde studie gewijd aan het probleem. Ik kan hun zienswijze ten volle bijtreden.
Vergelijk evenwel het arrest vim 7 maart 1986, vermeld in noot 45.
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contacten plaatshebben tussen de rechtbank en derden, inzonderheid overheidsbesturen, en dat die tussenkomsten een beslissende invloed kunnen hebben op het verder verloop van de
procedur~ (54). Wat soms tijdens het onderzoek gebeurt, zoals
we reeds hebben gezegd, kan zich opnieuw voordoen tijdens de
eigenlijke procedure van faillietverklaring. In hoeverre heeft de
betrokken onderneming aan die onderhandelingen deel? Dat
blijft zeer vaag (55).
In feite komt het steeds op hetzelfde neer : aangezien de
rechtbank over een zeer ruime handelingsbevoegdheid beschikt,
d.w.z. de bevoegdheid niet aileen om te oordelen of de voorwaarden voor faillissement zijn vervuld, maar ook of faillietverklaring opportuun is, is zij tegelijkertijd rechter en bestuurder
(56). Rechter als zij beoordeelt of de wettelijke voorwaarden zijn
vervuld; bestuurder als zij de opportuniteit toetst. En bij de teetsing van die opportuniteit zal de rechtbank niet enkel rekening
moeten houden met het belang van de onderneming en haar
schuldeisers, maar ook met het algemeen belang, zoals dat
onder invloed van overheidsinstellingen of andere belanghebbende instellingen bij de rechtbank kan leven (57).
Het lijkt mij overbodig te beklemtonen dat die rechtspleging,
ongeacht de controverse omtrent het inquisitoire karakter ervan,
kan uitmonden in een opvatting van de rechtsbedeling, helemaal
buiten de traditionele opvatting van de werking van de Rechterlijke Macht in ons land.
Ik druk er evenwel op dat ik geen kritiek oefen op het feit dat
de rechter inlichtingen wil inwinnen alvorens te beslissen. Een
dergelijk initiatief hoort elke rechter te nemen. Hier betreft het
echter niet een informatie, maar wel het zoeken naar de oplossing voor een precieze feitelijke toe stand. Waar het om gaat is
de beslissing zelf, niet de informatie. Bovendien gebeurt dat niet
noodzakelijk op de terechtzitting, maar tijdens informele en, het
zij gezegd, onkontroleerbare gesprekken (58).
Ik moet er evenwel aan toevoegen dat verscheidene rechtbanken van koophandel die de procedure van ambtshalve faillietverklaring toepassen, hun bevoegdheden zeer omzichtig
aanwenden en elke tussenkomst van derden afwijzen. Ik keur
dat volmondig goed.

(54) P. MARTENS,

«

Ordre public et temps de crise

»,

Joe. cit., biz. 399.

(55) P. COPPENS en F. T'KINT, R.C.J.B., 1979, blz. 377, wijzen erop dat beslissingen soms worden genomen in een zeer gespannen sociale sfeer en onder schriftelijk nauwelijks te achterhalen pressies van politieke zijde.
(56) G. HORSMANS, Xles Journees J. Dabin, 1982, « Conclusions sur !'evolution
du contentieux economique et commercial », biz. 919.
(57) P. MARTENS, « Ordre public et temps de crise

»,

Joe. cit., biz. 346, 350, 356.

(58) P. COPPENS en F. T'KINT, R.C.J.B., 1979, blz. 377; P. MARTENS,
public et temps de crise », Joe. cit., biz. 399.

«

Ordre
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18. Wanneer de faillietverklaring aldus ambtshalve is uitgesproken, beschikt de gefailleerde over rechtsmiddelen tegen die
beslissing. Dit probleem, waarin het Hof onlangs zijn standpunt
heeft bepaald, zal ik hier slechts in het kort aansnijden.
Het Hof heeft beslist (59} dat het feit dat een onderneming
wordt opgeroepen ter terechtzitting om er te worden gehoord,
niet tot gevolg heeft dat zij de hoedanigheid van partij verkrijgt,
in de zin van artikel 473 van het Wetboek van Koophandel.
Daaruit volgt dat, naar luid van deze bepaling, verzet het
enige rechtsmiddel is waarover de gefailleerde beschikt en dat
hij tegen de beslissing die uitspraak doet over dat verzet hoger
beroep kan instellen.
Ik heb de eer gehad voor het Hof uiteen te zetten dat ik het
met die zienswijze volledig eens ben (60).
Aangezien de procedure van ambtshalve faillietverklaring
voor de gefailleerde zeer ongunstig kan zijn, moet hij bi.nnen de
kortste tijd over de ruimst mogelijke rechtsmiddelen kunnen
beschikken. Verzet brengt de gefailleerde trouwens in een situatie die te enenmale verschilt van zijn situatie v66r de failietverklaring. Terwijl de onderneming gedurende die procedure,
wegens het ontbreken van precieze regels, slechts weinig waarborgen heeft dat zij volledig zal worden ingelicht over de tegen
haar in aanmerking genomen feiten, kan de rechter, bij wie het
verzet aanhangig is, na het vellen van het vonnis waartegen
verzet, enkel nog uitspraak doen op grond van de feiten die in
het bestreden vonnis worden vermeld. M.a.w., de rechter kan
geen nieuwe feiten laten gelden waarover de gedingvoerende
partijen geen tegenspraak zouden hebben kunnen voeren. De
juridische begrenzing van het geding ligt voortaan vast en de
verhouding tussen rechter en justitiabele eveneens. Men vindt
hier aldus het schema van de accusatoire procedure terug.
3. Gelijkheid onder de schuldeisers
Bevoorrechte en niet-bevoorrechte schuldeisers

19. Alvorens de bespreking van de problemen inzake het
beheer en de vereffening van de gefailleerde ondernemingen
aan te vatten, zou ik enige korte overwegingen willen wijden

(59) Cass., 31 jan. 1986, Rev. dr. comm. beige, 1986, biz. 276.

Een gedeelte van de rechtsleer en de rechtspraak is een tegenovergestelde
mening toegedaan : TH. AFSCHRIFT, Joe. cit., biz. 718; 0. VANDEMEULEBROEKE,
Joe. cit., biz. 434-435; M. NEUMANN, Joe. cit., biz. 8. Het arrest van het Hof van 30
jan. 1970 (A.C., 1970, 488) wordt ten onrechte tot staving van die stelling aangevoerd. Dat arrest heeft immers beslist dat het bestreden arrest uit de omstandigheden die het vermeldt, zonder miskenning van de bewijskracht van het vonnis of
van zijn gezag van gewijsde, heeft kunnen afleiden dat de eisers geen partij in het
geding waren. Het Hof heeft aldus over de intrinsieke wettigheid van die beslissing niets beslist.
(60) Zie de cone!. gepubl. in Rev. dr. comm. beige, biz. 287 e.v.; P. COPPENS en F.
T'KINT, R.C.J.B., 1979, biz. 334-335; I. VEROUGSTRAETE, Manuel du curateur de faillite, nr. 25, blz. 20.
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aan een kernvraagstuk van de faillissementsproblematiek, ik
bedoel de twee grote categorieen schuldeisers, bevoorrechte en
niet-bevoorrechte.
Iedereen weet heden dat de zogezegde gelijkheid onder de
schuldeisers die de grondslag van de faillissementsprocedure
vormt, slechts schijn is (61). De bevoorrechte schuldeisers zijn
zo belangrijk geworden dat zij het aktief bijna geheel in beslag
nemen (62). Bovendien zijn er bepaalde bevoorrechte schuldeisers die elke rechtsvordering van de andere schuldeisers zeer
aleatoir maken. De sociale zekerheid en de fiscus heb ik reeds
genoemd.
Die toestand heeft tot gevolg dat het wettelijk mechanisme
van het faillissement ontregeld is. Het was niet op een dergelijke toestand berekend. In 1851 waren bevoorrechte schuldeisers de uitzondering, zodat de niet-bevoorrechte schuldeisers op
redelijke wijze hun rechten konden doen gelden.
Het ligt zeker niet op mijn weg vooruit te lopen op de aan te
nemen oplossingen. Voorlopig zijn ze in de wet te vinden en de
hoven en rechtbanken mogen daarvan niet afwijken.
Maar, ik wens te benadrukken, dat bij een hervorming van de
faillissementswet noodzakelijk ook het probleem van de verhoudingen tussen bevoorrechte en niet-bevoorrechte schuldeisers
aan de orde moet komen en dat moet worden uitgemaakt of
laatstgenoemden definitief ten voordele van eerstgenoemden
moeten worden opgeofferd.
Daaraan moge ik nog toevoegen dat dit probleem een fundamenteel gegeven is van de vraag van de eenmaking van de
regels inzake faillissement binnen de Europese Economische
Gemeenschap. Eenmaking is zeker ondoenlijk zolang de diepe
meningsverschillen blijven bestaan die thans onder de E.E.G.landen omtrent bevoorrechte schuldvorderingen heersen.
4. Twee organen van het beheer
en de vereffening van de failliete boedel :
de rechter-commissaris en de curator

20o De rol van de rechter-commissaris zou belangrijk moeten
zijn. De wet belast hem met vele opdrachten van toezicht vanaf

(61) L. MATRAY, « Le principe de l'egalite des creanciers dans Ia jurisprudence
recente de Ia Cour de cassation », in : « Les creanciers et Ie droit de Ia faillite »,
Comm. dr. et vie des ail., 1982, biz. 15 e.v.
J. BASTIN, Joe. cit., biz. 171; Y. DUMON, « Des faillites, banqueroutes, sursis et
concordats », J.T., 1982, biz. 188.
J. STEENBERGEN en I. VEROUGSTRAETE, « De ontwikkeling van het faillissementsrecht », Joe. cit., biz. 561.
(62) Het wetsvoorstei van de heren Lallemand en Collignon, Joe. cit., biz. 2.
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praktijk lijkt die rol vrij beperkt.
De rechter-commissaris zou zowel de tussenpersoon moeten
zijn tussen de curator en de rechtbank als de toezichthouder op
en de controleur van de curator.
Het hoge toezicht op de curator moet door de rechtbank
worden uitgeoefend, op verslag van de rechter-commissaris. Het
ligt dan ook voor de hand dat de beroepsmagistraten van de
rechtbank slechts uiterst zelden de functies van rechter-commissaris uitoefenen, aangezien zij doorgaans zitting rnoeten nemen
in de rechtbank wanneer het beheer van de curator moet
worden beoordeeld. Die regel geldt des te meer wanneer de
rechtbank slechts uit een beperkt aantal beroepsrnagistraten is
samengesteld. Ik vrees evenwel dat hij niet altijd wordt nageleefd.
Bovendien dringt de vaststelling zich op, en dat valt te
betreuren, dat de rol van de rechters-commissarissen in feite
vaak op de achtergrond blijft. Meestal kunnen zij gebrek aan
tijd en ervaring aanvoeren. Dat is gelukkig niet voor allen het
geval en men kan slechts hopen dat de toestand zich gunstig zal
ontwikkelen. Wij zullen verder zien welke positieve rol de rechters-commissarissen kunnen spelen.
21. Laten wij thans de spilfiguur van het faillissement, nl. de
curator, bespreken.
In de huidige stand van de rechtspraak worden de curators
bijna altijd aangewezen onder de leden van de balie. Uitzonderlijk wordt hun als adjunct een boekhouder, een bedrijfsrevisor,
een industrieel of een koopman toegevoegd. Dat gebeurt
evenwel enkel in bijzonder belangrijke of moeilijk te beheren
faillissementen.
Herhaaldelijk werd reeds betoogd dat het verkieslijk zou zijn
speciaal daartoe aangestelde ambtenaren met die taak te
belasten. Die oplossing zou het voordeel bieden dat die ambtenaren voltijds bezig zouden zijn met het beheer en de vereffening van de faillissementen. Het tempo zou aldus kunnen
worden opgevoerd (64).
Dat zou echter aileen dan een werkelijk voordeel opleveren
als er steeds voldoende ambtenaren zijn om aan de noden van
de dienst te voldoen. Of die voorwaarde altijd vervuld zal zijn,
valt te betwijfelen.
Mijn mening is dat de huidige regeling, waarbij een beroep
wordt gedaan op de balie, behouden moet worden. Het zeer
grote pluspunt is in de eerste plaats dat de recrutering van de

{63) A. CLOQUET, « Les concordats et Ia faillite », in Novelles, Droit commercial,
dl. IV., nr. 2132; L. FREDERICQ, Joe. cit., biz. 326; J. VANRYN en J. HEENEN, Joe. cit.,
dl. IV, nr. 2692; I. VEROUGSTRAETE, Manuel du curateur de faillite, nr. 56.
(64) Art. 455 van het Wetboek van Koophandel biedt aan de regering de rnogelijkheid om beedigde vereffenaars aan te stellen. Die rnogelijkheid werd tot nog
toe niet benut. Zie A. CLOQUET, Joe. cit., nr. 2146.
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curators niet of nauwelijks beperkt is. De rechtbanken
beschikken, in beginsel, over een groot aantal aanstellingsmogelijkheden, dat ruimschoots met het aantal faillissementen evenredig is.
Ook kan rekening worden gehouden met ieders bekwaamheden en met de min of meer grote moeilijkheden die zich bij
het beheer of de vereffening van het vermogen voordoen.
De advocaat-curator staat hier weliswaar onder het toezicht
van de rechtbank en kan dienovereenkomstig gesanctioneerd
worden, maar blijft niettemin onderworpen aan de regels van de
plichtenleer van de balie, wat een belangrijke extra-waarborg
biedt (65).
Het is ten slotte ook duidelijk dat bij het beheer en de vereffening van de failliete boedel een aanzienlijk aantal rechtsvragen
komen kijken, voor de oplossing waarvan de leden van de balie
doorgaans de vereiste onderlegdheid bezitten.
Dit gunstig beeld vertoont echter ook enkele trekken waarop
men niet voorzien was.
Meer dan ooit zal het beheer van het faillissement van een
belangrijke onderneming wat de organisatie, de boekhouding en
de geldmanipulaties betreft zeer zware problemen doen rijzen,
die de curator kunnen verplichten een uitgebreide infrastructuur
op te zetten, zowel wat het personeel als wat het materiaal
betreft. Hoe dan ook, die infrastructuur zal doorgaans veel
groter zijn dan die van een normaal advocatenkantoor.
Een dergelijke organisatie is slechts mogelijk als de advocaat
zeker is dat hij geregeld opdrachten krijgt die hem in staat
stellen de gedane investeringen en het nodige personeel te
bekostigen.
In de arrondissementen waar het aantal faillissementen
konstant hoog genoeg ligt, wordt het probleem meestal opgelost
door systematisch een beperkt aantal advocaten aan te wijzen
die in deze materie gespecialiseerd zijn. Die keuze is natuurlijk
enigszins willekeurig, maar dat lijkt tach maar een bijkomstig
bezwaar, gelet op de voordelen die zoeven zijn opgesomd.
In de arrondissementen met weinig faillissementen is het
echter een delicaat probleem. Ret is dan veel moeilijker advocaten aan te wijzen die genoegzaam uitgerust zijn en die een
groot gedeelte van hun tijd aan het beheer van de faillissementen kunnen besteden.
Dit heeft vaak tot gevolg dat de aangewezen curators slecht
geoutilleerd en weinig beschikbaar zijn, zodat de vereffening
van de faillissementen vertraging oploopt.
Verder gebeurt het ook dat in die arrondissementen de rechtbank steeds dezelfde curator of curators aanwijst, wat bij de
balie tot betreurenswaardige spanningen kan leiden. Des te
meer daar aldus soms, al dan niet terecht, verdenkingen kunnen
(65) Y DUMON,
190

«

Des faillites, banqueroutes, sursis et concordats "• Joe. cit., blz.
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worden gewekt, zowel jegens de magistraten als j~
eaten-curators; die verdenkingen brengen onvermi
ge~~ de B:dvogriteit van de rechtbanken in het gedrang (66).
dehJk de mteDe oplossing van dat probleem ligt dus niet ~
hand.
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.
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aamhe1d aan
beslist onverwijld de nodige maatregelen moeten
tactvol maar
Aldus kan worden gebillijkt dat rechtbanken, a t_
re.~fen.
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5. Beheer en vereffening van de faillissem """"'"

'-~ ten

22. Dat brengt ons bij het belangrijk probleem vq_
en de vereffening van de faillissementen.
Q. het beheer
In feite moet dat probleem worden onderzo~ l:t
houdend met de verschillende fases van het failli:s:s t rekening
Onmiddellijk na de faillietverklaring moet de ~rnent.
beschrijving van het vermogen van de gefailleerde 0 curator de
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aanwijzing van die helpers, die door hen worden he en o.ver de
zold1gd en
(66) Zie het voorstel van de senatoren Lallemand en Collignon, lac
· Cit., biz. 20

(67 ) A. CLOQUET, lac. cit., nr 2175; I. VEROUGSTRAETE Manuel d
.
faillite, nr 63.
'
l.l curateur de
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die alleen aan hen rekenschap verschuldigd zijn. M.a.w. de curators zijn volledig aansprakelijk voor het optreden van de
personen die zij aldus hebben aangewezen {68).
De rechtbank heeft met die aanwijzingen niets te maken en
kan zich noch rechtstreeks noch onrechtstreeks daarmee
bemoeien. Ik wens te beklemtonen dat dezelfde verplichting
geldt voor de leden van de griffies van de rechtbanken van
koophandel.
Die bijstand lijkt enkel in bepaalde arrondissementen te zijn
georganiseerd.
De functie van de leden van dat personeel wordt meestal
gekenmerkt door hun bijzondere benaming, te weten
« bewaarder-deskundige » (69). Het woord bewaarder behoeft
nauwelijks uitleg, maar de benaming deskundige is betekenisvol
in die zin dat het meestal personen betreft die onderlegd zijn in
het schatten van de bestanddelen van het vermogen. Die kant
van hun opdracht is bijzonder belangrijk bij de vereffening van
het vermogen. Hierop komen wij nog nader terug.
Het optreden van bewaarders-deskundigen is dus voor de
curator van groot gewicht. Het is ook belangrijk voor de boedel,
aangezien de bezoldiging van de bewaarders-deskund.igen in de
beheerskosten van het faillissement zal vallen (70).
23. Een ander probleem betreft de voortzetting van de activiteit van de gefailleerde onderneming. Het spreek vanzelf dat ik
die belangrijke kwestie hier niet zal uitdiepen. Er werden trouwens al grondige studies aan gewijd (71).
Het is evenwel nuttig enkele aspecten ervan te belichten.
In beginsel neemt de activiteit van de onderneming een einde
door het faillissement. Er mag echter niet uit het cog worden
verloren dat de wet van 1851 bepaalt dat in twee gevallen de
handelsverrichtingen van de gefaiHeerde voorlopig kunnen
worden voortgezet door de curators, of, onder hun toezicht, door
derden, te weten :
1o wanneer de rechtbank vaststelt dat het actief van de schuldenaar hoger is dan zijn passief;

(68) Voorstel van de senatoren Lallemand en Collignon, Joe. cit., biz. 22.
(69) Y. DUMON en J. WINDEY, « Questions speciales de la faillite », in « Ventreprise en difficulte ''• Joe. cit., blz. 205, 206 en 207.
(70) Zie o.m. A. ZENNER, « Des frais et depenses de !'administration de !a faillite
aux dettes de la masse », in Les creanciers et Je droit de Ja faillite, biz. 708.
(71) F. T'KINT, « Les poursuites d'activite et les cessions d'entreprises », in:
« L'entreprise en difficulte », Joe. cit., blz. 113 e.v.; Y. DUMON, « Propos sur la
procedure de continuation provisoire des operations commerciales, en regime de
faillite et de concordat », in Ondernemingsdiscontinui"teit, Brussel, 1983, blz. 295
e.v.; P. MARTENS, « Ordre public et temps de crise », Joe. cit., blz. 365; G. KEUTGEN,
« Droit de l'entreprise et droit des travailleurs », Joe. cit., blz. 382 tot 389; CHR. VAN
BUGGENHOUT, « Enkele bijzondere aspecten van de voortzetting der handelsverrichtingen onder faillissementsbewind », in Faillissementsrecht Vandaag, Brugge,
1984, blz. 57 e.v.
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2° wanneer door de gefailleerde een gerechtelijk
aangevraagd en dat verzoek werd afgewezen rna
kkoord werd
van de schuldeisers de voorlopige voortzetting va
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vereist (72).
de activiteit
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(72) Y. DUMON, « Propos sur Ia procedure de continuation proviso ·
tions commerciales », Joe. cit., biz. 296; CHR. VAN BUGGENHOUT, lo~~"" des opera(73) Y. DUMON, « Des fa illites, banqueroutes, sursis et concordats . Cft., biz. 58.
'"• l oc. cit., biz.
189; CHR. VAN BUGGENHOUT, Joe. cit., biz. 58.
(74) Y. DUMON, « Des faillites, banqueroutes, sursis et concordats
190; J. STEENBERGEN en I. VEROUGSTRAETE, Joe. cit., blz. 559 en 5''• loc cit bl
6 0 . . ., z.
(75) J. VAN RYN en J . HEENEN, dl. IV, nrs. 2776 tot 2779; Y b
WINDEY, « Questions speciales de !a faillite », Joe. cit., biz. 204 en 205; Dl'vrON en J
Joe. c1t., nr. 2254; CHR. VAN BUGGENHOUT, Joe. Clt., blz. 62 ; A. ZENN!!:I=t .i\.. CLOQUET

~~

·~~~

(76) A. CLOQUET, Joe. cit., nr 2253; J. VANRYN en J HEENEN, dl. l\1
2867; L. FREDERICQ,.Joc. cit., blz. 473 e .v., P COPPENS en F T'KIN'l', ft ll.t-s. 2777 en
nr 80, b!z. 414-415; 1d., 1984, nr 105, biz. 556; P VAN OMMESLAGH!;: ·C:J.B 1979
tions volontaires et -les co.?cordats », in L'entreprise en difficulte,
llquida:
VAN BUGGENHOUT, Joe. Cl•., blz. 62 e.v
· 422; CHR.

'bl:;o;Les
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de wetgever en niet voor de rechtbanken (77). In de huidige
stand van onze wetgeving is het zo dat de grondslag van de
regeling van het faillissement ontegensprekelijk de bescherming
van de schuldeisers van de onderneming is (78). Waar haalt men
het recht vandaan om de belangen van die schuldeisers op te
offeren voor belangen die hoger heten te zijn maar overigens
niet nauwkeurig zijn omschreven?
Dat sluit evenwel niet uit - ik leg er de nadruk op - dat in
sommige gevallen de voorlopige voortzetting van de activiteit
enkel tot doel heeft de vereffening van de onderneming te
vergemakkelijken en beter te laten verlopen (79). Dat is zo
wanneer onmiddellijke en volledige stopzetting rampzalige
gevolgen kan hebben voor het vermogen van de onderneming,
o.m. door het tenietgaan van haar materiaal, van haar grondstofvoorraden, van produkten waarvan de fabricage is aangevat,
enz. In die verschillende gevallen komt de voorlopige voortzetting van de activiteit in feite ten goede aan de schuldeisers.
Maar dat is een heel ander aspect van de zaak.
Er moet derhalve duidelijk gewezen worden op de gevaren
van die rechtspraak, die wellicht vernieuwend bedoelt te zijn,
maar in werkelijkheid de draagwijdte van de vigerende wettelijke bepalingen miskent, zich op een terrein waagt van politieke opties welke aileen door de wetgever kunnen worden
genomen, en uiteindelijk de grenzen van de aan de Rechterlijke
Macht toegewezen bevoegdheden te buiten gaat.
Overigens dient te worden beklemtoond dat de voortzetting
van de ;;:c-::iviteit van een onderneming de curators voor zware
verantwoordelijkheden plaatst. Het is zeer de vraag of zij over
de nodige technische kennis beschikken om een dergelijke
opdracht tot een goed einde te brengen (80). Men mag inderdaad
niet uit het oog verliezen dat de curator, niettegenstaande de
voortzetting van de activiteit, de bewaarder van het vermogen

(77) G. KEUTGEN, « Droit de l'entreprise et droit des travail!eurs », Joe. cit., biz.
388. De h. Keutgen analyseert op zeer pertinente wijze de beslissingen, vooral van
de Rechtbank van Koophandel te Nijvel, die de voortzetting van het bedrijf onder
de Ieiding van de werknemers zelf hebben toegestaan. De pogingen in die zin
waren niet overtuigend. Bovendien wordt de curator in een zeer moeilijke positie
geplaatst, aangezien zijn mogelijkheden om in te grijpen en toezicht uit te oefenen
meestal beperkt zijn, terwijl hij verantwoordelijk blijft voor het beheer. Meestal,
om niet te zeggen altijd, was dat beheer verlieslatend en heeft het geleid tot
vermindering van het actief dat op het ogenblik van de faillietverldaring hestand.
Definitieve vereffening kon niet worden vermeden en het lot van de werknemers
1s niet verbeterd, terwijl het pand van de schuldeisers nog een beetje kleiner was
geworden.

(78) A. CLOQUET, Joe. cit., nr. 2253; Y DUMON,
sursis et concordats », Joe. cit., blz. 189

«

Des faillites, banqueroutes,

(79) A CLOQUET, lac. cit, nr 2248 e.v
(80) Y DUMON, « Des faillites, banqueroutes, sursis et concordats
189
CHR VAN BUGGENHOUT, Joe cit., blz. 60

»,

Joe. cit., biz.
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van de gefailleerde is en blijft. Wat als het vermogen ten
gevolge van een beheersfout aftakelt? Kan overigens de
aansprakelijkheid van de rechtbank niet in het gedrang komen,
wanneer zij toestemming heeft gegeven tot het voorzetten van
de activiteit aan een curator die daartoe niet over de nodige
bekwaamheid beschikt? Ik laat die vragen onbeantwoord want
ze vergen een diepgaande studie die, zowel in rechte als in feite,
buiten het bestek van deze rede valt. Toch meen ik met nadruk
te moeten wijzen op de mogelijke gevolgen van het antwoord op
die vragen.
25. De aansprakelijkheid van de curator moet ook nog op een
ander vlak worden onderzocht. Zijn opdracht bestaat in de
eerste plaats - hoeft het nog herhaald? - in de vereffening van
het actief en de verdeling van de opbrengst ervan onder de
schuldeisers.
Onder de vele problemen die zich daarbij voordoen zijn er
vier die hier een nader onderzoek verdienen; ik bedoel : de tegeldemaking van het actief, het beleggen van de gelden, de
termijnen voor de afsluiting van de vereffening en het loon van
de curators en hun helpers.
Volgens de oorspronkelijke tekst van de wet van 1851 kon de
tegeldemaking van het actief enkel bestaan in de volledige
ontmanteling van de onderneming. Dit kwam dus in feite neer
op de negatie zelf van het begrip « onderneming ». Roerende en
onroerende goederen moesten noodzakelijk afzonderlijk te gelde
worden gemaakt (81), waarbij de onroerende goederen enkel
openbaar konden worden verkocht. De wet van 10 oktober 1967
houdende het Gerechtelijk Wetboek, die dienaangaande enkel de
harmonisering van de regels inzake de openbare verkoop van
onroerende goederen beoogde, hoefde noodzakelijkerwijze de
beginselen die deze materie beheersen, niet te wijzigen.
V66r de wet van 18 februari 1981 al poogde een gedeelte van
de rechtspraak (82) die regeling die, naar haar oordeel, schadelijk was voor de belangen van de schuldeisers, te omzeilen door
de verkoop in globo van roerende en onroerende goederen uit
het vermogen van de onderneming toe te staan, zonder dat
daarbij voor de onroerende goederen de vormvereisten van de
openbare verkoop hoefden te worden nageleefd. Die oplossing
werd door sommigen goedgekeurd, door anderen gehekeld.
Hoewel zij zich op grond van economische en misschien ook
sociale overwegingen liet verantwoorden, betekende zij hoe dan
ook een kennelijke schending van de wetsbepalingen, inzonderheid van de artikelen 564 van het Wetboek van Koophandel en
1190 van het Gerechtelijk Wetboek.

(81) F T'KINT,

«

Les poursuites d'activite et les cessions d'entreprise

»,

Joe cit.,

biz. 133

(82) P COPPENS en F T'KINT, « Examen de jurisprudence », R.C.J.B., 1979, nr
15, biz. 317 tot 320; id., 1984, nr 24, biz 456; CHR. VAN BUGGENHOUT, Joe cit., biz
59
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De wet van 18 februari 1981 heeft die toestand verholpen door
de curators uitdrukkelijk de machtiging te geven om de onroerende goederen uit de hand te verkopen. In zijn artikel 1193ter
bepaalt het Gerechtelijk Wetboek de omstandigheden waarin die
verkoop mag gebeuren (83} en die mag alleszins niet plaatshebben dan na toestemming van de rechtbank.
Voortaan kunnen de curators dus de onderneming als
dusdanig verkopen, d.w.z. als afzonderlijke juridische entiteit.
Zij kunnen ook het vermogen in zijn geheel aan een andere
onderneming overdragen, zelfs aan een nieuwe onderneming die
speciaal met het oog op die overdracht en derhalve op de hervatting van de activiteit van de vroegere onderneming is opgericht.
In dat stadium is het dat zich natuurlijk de delicaatste
problemen voordoen. Doordat de tegeldemaking van de
goederen uit de hand kan gebeuren, uiteraard zonder tussenkomst van de gefailleerde, is de raming van de waarde van de
goederen en de vaststelling van de overnameprijs bezwaarlijk te
controleren, en dat levert, wat nog erger is, onvermijdelijk stof
tot veelal kwaadwillige en hoe dan ook moeilijk kontroleerbare
verdenkingen; en, hoeft het gezegd, noch het optreden van de
rechter-commissaris noch dat van de rechtbank kunnen, op zich,
de argwaan van de klagers ontzenuwen.
De verdachtmakingen tegen rechters en curators dat zij de
goederen tegen weggeefprijzen van de hand hebben gedaan,
soms nog aan concurrenten die bij de faillietverklaring van de
ondP.rneming belang hebben, bereiken de publieke opinie en
zorgen aldus voor een rampzalig k;limaat, dat de geloofwaardigheid van de rechtbanken en van heel de Rechterlijke Macht in
het gedrang brengt. In dat stadium krijgen we trouwens een
samenloop van al de problemen die voortvloeien uit de ambtshalve faillietverklaring, nu het de rechtbank van koophandel is
die een initiatief heeft genomen en ::neteen onmiddellijk deelt in
de kritiek inzake de vereffeningsverrichtingen van de onderneming.
Men mag voor die toestand niet de ogen sluiten, zelfs al
blijken de verdachtmakingen ongegrond. Laten we niet vergeten
dat een enkel geval waarin ze wel gegrond zijn, voldoende is om
alle andere gestalte te geven.
Aan de openbare verkoop en vooral aan de opsplitsing van het
vermogen waren ongetwijfeld ernstige nadelen verbonden (84),

(83) De wetgever heeft die hervorming aangevuld door de wet van 10 maart
1983. Zie dienaangaande R. JACQUES en J.P. LECLERCQ, « Les ventes de gre a gre
d'immeubles apres failhte et la purge des privileges et hypotheques ''• Rev. not.,
1983, blz. 323.
(84) I. MOREAU-MARGREVE, « Heurs et malheurs du gage sur fonds de
commerce », R.C.J.B., 1980, blz. 160; wetsvoorstel van de senatoren Lallemand en
Collignon, Joe. cit., blz. 19
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maar dat neemt niet weg dat zowel de gefailleerde als de schuldeisers waarborgen moeten krijgen omtrent de ernst van de
'verrichtingen van tegeldemaking (85). Het ligt niet op mijn weg
hier raad te verstrekken, maar laat ik althans zeggen, enerzijds,
dat de curators alles in het werk moeten stellen om hun
verrichtingen volledig doorzichtig te maken zoals dat heet, en
om in dat verband voortdurend en zeer nauwlettend de activiteit
van de personen te controleren die hen, op hun verzoek, bij de
onderhandelingen over de tegeldemaking bijstaan - ik denk
met name aan de bewaarders-deskundigen (86) - en, anderzijds, dat in dat stadium het toezicht van de rechters-commissarissen het scherpst moet zijn. Bij het vermelden van hun functie
zegde ik reeds hoe belangrijk die in de ogen van de wetgever
wel is. Ik kan dat niet genoeg beklemtonen. Bij hun aanstelling
moet de rechtbank er overigens voor zorgen dat zij er hoe dan
ook niet van verdacht kunnen worden enig belang te hebben bij
de verrichtingen waarop zij toezicht moeten houden.
Zowel voor de curators als voor de rechters is het van het
grootste gewicht geen vat te geven aan de kritiek waarvan zij
het mikpunt kunnen zijn.
26. Zo komen we bij een tweede punt dat evenzeer problemen
doet rijzen.
Luidens artikel 479 van het Wetboek van Koophandel moeten
de curators de gelden, afkomstig van verkopingen en invorderingen, binnen acht dagen na ontvangst in de Deposito- en
Consignatiekas storten. De rechter-commissaris mag de curator
evenwel toestaan van die sommen de bedragen af te nemen die
hij bepaalt.
Artikel 480 van hetzelfde wetboek bepaalt, zijnerzijds, dat de
betaling van de bedragen toegekend aan de schuldeisers van het
faillissement wordt gedaan door de aangestelde van de Depositoen Consignatiekas rechtstreeks op vertoon van een duplicaat
van de uitdelingslijst, getekend door de curators en geviseerd
door de rechter-commissaris.
Strikt genomen regelen die bepalingen twee aangelegenheden : enerzijds, de verplichting van de curator om de bedragen
die hij heeft ontvangen in de Deposito- en Consignatiekas te
storten, en, anderzijds, de betaling van de schuldeisers na de
vereffening.
Dit betekent dat, in de geest van de wetgever, de curator niet
vrij over de gelden van het faillissement mag beschikken (87).
In beginsel valt die oplossing natuurlijk niet af te keuren.

(85) Y. DUMON, « Des faillites, banqueroutes, sursis et concordats », Joe. cit., biz.
188; CHR. VAN BUGGENHOUT en R. PARYS, « Over de verkoop van de onroerende
goederen toebehorende aan de gefailleerde », J.C.B., 1981, II, 392 e.v.
(86) Zie de zeer pertinente opmerking van I. VEROUGSTRAETE, Manuel du curateur de faillite, nr. 63.
(87) A. CLOQUET, Joe. cit., nrs. 2273, 2274 en 3010; L. FREDERICQ, Joe. cit., biz. 354
en 355; J. VAN RYN en J. HEENEN, ioc. cit., nr. 2808.
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Maar in de praktijk zijn er bezwaren aan verbonden; de curators moeten immers kosten maken die soms hoog kunnen
oplopen en waarvoor zij uitgaven moeten doen die alleen op de
gelden van het faillissement kunnen worden verhaald.
Daartoe neemt men aan dat zij, overeenkomstig artikel 479
van het Wetboek van Koophandel, de gelden onder zich mogen
houden, noodzakelijk voor het beheer van het faillissement. Die
bedragen kunnen soms zeer aanzienlijk zijn (88).
De praktijk leert evenwel dat de curators, met of zonder goedvinden van de rechter-commissaris, beslissen de bedragen die in
hun bezit zijn niet in de Deposito- en Consignatiekas te storten,
maar bij een publieke of prive-kredietinstelling die, aangezien zij
aan geen enkele wettelijke bepaling is onderworpen, veel
minder terughoudend is dan de meergenoemde kas, wanneer de
curator de bedragen aanwendt die zijn gestort op een ten name
van het faillissement geopende rekening.
Daarmee doet zich een tweede moeilijkheid voor, en wel het
toezicht op de verrichtingen met die buiten-wettelijke rekeningen. Wie oefent dat toezicht uit? Wanneer en hoe vaak? Allemaal vragen die in de praktijk de aandacht van sommige rechtbanken nauwelijks gaande schijnen te maken.
27. Zo komen we tot het onderzoek van de wijze waarop het
toezicht op de activiteit van de curator gebeurt.
In feite, en dat wens ik zeer bijzonder te beklemtonen omdat
het - ik heb er reeds op gewezen - een wezenlijk probleem is,
berust het aanwijzen van de curators op het vertrouwen dat de
rechtbank van koophandel heeft in de persoon van de aangestelde advocaten. Het dient eerst en vooral gezegd dat dit
vertrouwen zelden misplaatst is en dat de overgrote meerderheid van de curators voorbeeldig de hun toevertrouwde functies
vervullen. Zij verdienen ten volle het hun betoonde vertrouwen
dat de grondslag zelf van het instituut vormt.
Maar er zijn helaas enkele zeldzame uitzonderingen geweest.
Gelet op h~t aantal geopende faillissementen mag men stellen
dat die uitzonderlijke gevallen verwaarloosbaar zijn en zeker
geen schandvlek kun.nen werpen op het instituut.
Dat neemt echter niet weg dat die uitzonderingen aantonen
dat zeer grote waakzaamheid geboden is.
Als men - zij het impliciet - aanneemt dat de curators de
gelden mogen storten, niet in de Deposito- en Consignatiekas,
maar ook op rekeningen. die zij hebben laten openen bij kredietinstellingen, mogen de rechtbanken var> koophandel niet
nalaten ernstige en geregelde controles uit te oefenen op de
bewegingen van de kapitalen die in handen van de curators zijn.
Ook hier is de werkelijke toestand zo dat, hoewel de wet in
artikel 561 bepaalt dat de curators elke maand de rechter-

(88) I. VEROUGSTRAETE, « Deposito- en Consignatiekas, een verplichte en dure
omweg? », J.C.B., 1981, blz. 463 e.v.: vgl. L. FREDERICQ, Joe. cit., biz. 354 en 355.
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commissaris een staat moeten bezorgen van de boedel en van
het geld dat bij de Consignatiekas is gedeponeerd, men niet
verheelt dat die bepaling weinig wordt nageleefd (89).
Uit de inlichtingen die ik bij enkele grotere rechtbanken heb
kunnen inwinnen, blijkt dat de uitgevoerde controles onvoldoende zijn. In sommige gevallen zijn ze zelfs niet bestaande.
Die toestand is onaanvaardbaar. Hij zou de aansprakelijkheid
in het gedrang kunnen brengen van diegenen die uitdrukkelijk
met dat toezicht zijn belast en het is dus de taak van de korpschefs op dat punt des te waakzamer te zijn.
28. Dat brengt ons tot de derde kwestie, die de duur van de
vereffeningen betreft.
Dat daarover in de wet niets te vinden is, hoeft niet te
verwonderen. De definitieve vereffening hangt namelijk af van
een geheel van omstandigheden die niet tijdgebonden zijn : zo
onder meer, de oplossing van de tal.rijke geschillen betreffende
de betwiste schuldvorderingen en bovendien de zo gunstig mogelijke tegeldemaking van het actief.
Dat betekent echter helemaal niet dat alle faillissementen met
de vereiste spoed worden afgewikkeld. Ten bewijze: een faillissement dat sedert meer dan drieentwintig jaar is geopend en
nog steeds hangende is voor een grote rechtbank! Ongeacht de
oorzaken van die abnormale termijn lijkt dit toch wei buitensporig lang.
Ook op dit punt is het toezicht van sommige rechtbanken
kennelijk ondermaats. Zeker, de rechters-commissarissen
kunnen te allen tijde een verslag over de staat van de vereffening vorderen, maar de vraag is of dat toezicht met de nodige
nauwgezetheid wordt uitgeoefend. Ik moge dan ook stellen dat
de openbare orde die vereist dat de ondernemingen die hun
verplichtingen niet meer kunnen nakomen, failliet worden
verklaard, evenzeer vereist dat de rechtbank ernstig toeziet op
de wijze waarop hun vermogens beheerd en vereffend worden.
Zou een gedeelte van de tijd die thans wordt besteed aan het
opsporen van ondernemingen in moeilijkheden niet moeten
worden aangewend om de bestaande faillissementen in het oog
te houden?
29. En tenslotte is er het vierde punt, dat betrekking heeft op
het loon van de curators.
De kwestie wordt slechts summier door de wet geregeld. In
feite verschilt de praktijk van rechtbank tot rechtbank (90).
Artikel 461 bepaalt dat het loon van de curators door de rechtbank van koophandel wordt vastgesteld met inachtneming van
de aard en de belangrijkheid van het faillissement, naar de
grondslagen door een koninklijk besluit te bepalen.

(89) A. CLOQUET, Joe. cit., nr. 2201.

(90) Zie A. ZENNER, Joe. cit., biz. 705 e.v.
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Het Ministerie van Justitie heeft een poging ondernomen om
de tarieven van de lonen eenvormig te maken, maar tot dusver
is dat dode letter gebleven.
Artikel 480 bepaalt nader dat het bedrag van hetgeen de curators is verschuldigd aan verschotten en honoraria bovenaan op
de lijst van de schuldeisers komt. Artikel 33 van de gecoi:irdineerde wetten op het gerechtelijk akkoord luidt uitdrukkelijk
dat de lonen evenals de verschotten van de vereffenaars bij
voorrang worden afgenomen van het onder de schuldeisers te
verdelen bedrag.
Het dient erkend dat dit probleem bezwaarlijk op bevredigende wijze op te lossen is. Tal van faillissementen worden afgesloten bij gebrek aan actief. Niettemin moeten de curators een
reeks opdrachten vervullen waarvoor ze hun personeel heel wat
tijd moeten inzetten. Het spreekt vanzelf dat dit werk moet
worden betaald.
Dat is slechts een aspect van het probleem (91).
Van wezenlijk belang lijkt mij dat de rechtbank ter zake een
ernstig toezicht houdt. De desbetreffende beslissingen moeten
het belang van de schuldeisers en van de gefailleerde het
zwaarst laten wegen, en niet enkel oog hebben voor de lonen die
aan de genomen maatregelen eventueel zijn verbonden (92).
Men kan, helaas, niet zeggen dat dit steeds het geval is.
Passen talrijke rechtbanken weliswaar vooraf en vrij precies
bepaalde tarieven toe (93), er zijn blijkbaar ook gevallen waar
dergelijke tarieven, ook al bestaan ze, niet worden toegepast en
waar het bij de wet bepaalde toezicht niet de onontbeerlijke
waarborgen biedt. Bovendien, zo het een aanvaard gebruik is
dat de curators tijdens het beheer voorschotten op de achteraf
verschuldigde lonen ontvangen, dan zouden die voorschotten
niet dan met goedvinden en onder nauwlettend toezicht van de
rechtbank opgenomen mogen worden. Het is onaanvaardbaar
dat de curators, op eigen initiatief en zonder voorafgaande
toestemming, bedragen afnemen uit de fondsen die zij in hun
bezit hebben (94). De ervaring toont jammer genoeg aan dat
zowel de toestemming als het toezicht soms volkomen
ontbreken.

(91) Wij houden hier met name geen rekening met de bijzondere probiemen die
door de voortzetting van het bedrijf worden gesteid. Zie dienaangaande o.m.
HUGHES BORN, « Les honoraires extraordinaires », in JC.B., 1980, II, 261 e.v.
(92) Zie Kh. Oudenaarde, 18 maart 1984, Rev. dr. comm. beige, 1985, biz. 61; voorstei van de senatoren Lallemand en Collignon, Joe. cit., biz. 19.
(93) A. L:LOQUET, Joe. cit., nr. 2150; I. VEROUGSTRAETE, Manuel du curateur de
faillite, nr. 686; P. COPPENS en F. T'KINT, R.C.J.B., 1984, nr. 19, biz. 447 en 448.
Sommige rechtbanken kennen honoraria toe op het brutoactief, d.w.z. het bedrag
van de tegeidemaking, v66r aftrek van de kosten (met name van de bewaardersdeskundigen), vermeerderd met de rente uit de uitgezette geiden.
(94) I. VEROUGSTRAETE, Manuel du curateur de faillite, nr. 689; L. FREDERICQ,
Joe. cit., biz. 323.
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Voegen we die vaststelling bij de eerder gedane bevindingen
inzake de aanwijzing van bepaalde curators en de daarop uitgebrachte kritiek, dan wordt het meteen duidelijk dat die handelwijzen de geloofwaardigheid van het instituut ernstig kunnen
aantasten.
De korpschefs moeten op dit gebied, zoals ongetwijfeld op vele
andere, de grootste oplettendheid aan de dag leggen.
30. Deze enkele beschouwingen - die het onderwerp lang niet
uitputten en hierop overigens geen aanspraak maken - tonen
allicht aan hoezeer het probleem van het faillissement moeilijkheden doet rijzen die een scherpzinnig onderzoek vereisen en
zoal niet dringend, dan toch noodzakelijk een oplossing vergen.
Sommige van die oplossingen behoren rechtstreeks tot de
bevoegdheid van de rechtbanken en liggen soms ook op disciplinair gebied, andere echter vergen een degelijke hervorming van
de wetgeving.
En op dat stuk werden in de loop van de laatste tientallen
jaren weliswaar wetsontwerpen en -voorstellen ingediend, maar
geen enkel ervan is ooit wet geworden.
31. Ik zou niettemin in het kort de belangrijkste ervan willen
belichten om na te gaan of zij aan de meest fundamentele
bezwaren tegen de bestaande toestand tegemoetkomen.
Ik zal mij daarbij beperken tot het wetsontwerp van 28
oktober 1983, dat is ingediend bij de Kamer en betrekking heeft
op de opsporing van ondernemingen in moeilijkheden en op de
bijstand in hun herstel, tot het wetsvoorstel dat op 19 juni 1985
door de heer Collignon bij de Kamer is ingediend en tot het
wetsvoorstel dat de heren Lallemand en Collignon op 20
december 1985 bij de Senaat hebben ingediend.
32. Het wetsontwerp tot opsporing van ondernemingen in
moeilijkheden, van 1983, is een veel minder ambitieuze versie
van een vroeger ontwerp uit 1976 omtrent het beheer met
bijstand. Dat laatste ontwerp was in de Kamer goedgekeurd
maar werd dan blijkbaar opgegeven (95).
Het ontwerp van 1983, dat tot dusver niet werd besproken in
de Kamers, beoogt een aanvulling van de gecoordineerde wetten
op het gerechtelijk akkoord.
In feite bedoelt dit antwerp de dienst voor handelsonderzoeken te legaliseren en het behelst dan ook de organisatie en
de afbakening van diens bevoegdheden.
Maar fundamentele punten laat het onaangeroerd. Met name
wordt niet bepaald hoe de dienst voor handelsonderzoeken

(95) Het betreft het ontwerp dat op 22 juni 1976 bij de Kamer is ingediend, zie
Gedr. St. Kamer, zitting 1975-1976, nr. 1. Het werd langdurig besproken en, na
amendering in de Kamercommissie, op 27 jan. 1977 door de Kamer gestemd. Er
zijn heel wat commentaren aan gewijd, o.m. van P. VAN OMMESLAGHE, « Le projet
de loi sur !a gestion assistee des entreprises en difficult€ », Jur. comm. de
Belgique, 1977, II, biz. 447. Zie ook: M.L. STENGERS, « Les avatars du projet de loi
sur la gestion assistee », J.T., 1979, biz. 672.
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wordt geadieerd. In werkelijkheid is men ervan uitgegaan dat
de rechtbank van koophandel ambtshalve de faillietverklaring
uitspreekt, maar alle problemen waartoe die procedure aanleiding geeft, blijven aldus open en zonder oplossing. Zelfs die zo
belangrijke vraag waarop de Raad van State had gewezen in
zijn advies over het ontwerp, nl. of de schuldenaar moet worden
gehoord of opgeroepen alvorens het faillissement ambtshalve
kan worden uitgesproken, blijft onbeantwoord. De Raad van
State had nochtans terecht opgemerkt dat het recht van verdediging behoort tot de algemene beginselen met kracht van wet
(96).
33. De twee voorstellen die respectievelijk op 19 juni 1985 bij
de Kamer en op 20 december 1985 bij de Senaat werden ingediend, zijn identiek.
Hoewel zij slechts een gedeeltelijke wijziging van de wet van
1851 en van de gecoordineerde wetten op het gerechtelijk
akkoord beogen, hebben zij niettemin de grote verdienste de
nadruk te leggen op enkele problemen die zich bij de toepassing
van de bestaande wetten voordoen en verschillende wezenlijke
problemen aan te pakken, ook al worden daarvoor niet altijd
alle nodige oplossingen geboden.
Sta mij toe enkele bepalingen daaruit naar voren te brengen
die inzonderheid betrekking hebben op de punten die wij
hebben besproken.
De voorstellen bepalen dat bij elke rechtbank van koophandel
een dienst voor handelsonderzoeken zal worden opgericht en zij
leggen de bevoegdheid en de macht ervan vast. Zij willen aan de
rechter elke mogelijkheid ontzeggen om zich in te laten met de
maatregelen die moeten worden genomen om de moeilijkheden
van de onderneming te verhelpen. Aileen de onderneming
beslist over die maatregelen. De rechter is noch een raadsman
noch een beheerder. Men kan dit slechts toejuichen. Ook de
wijze waarop het onderzoek moet worden gevoerd, wordt in de
voorstellen geregeld. Dat is eveneens een goede zaak (97).
In de wetsvoorstellen wordt erkend dat het ambtshalve
optreden van de rechtbank fundamenteel strijdig is met onze
gerechtelijke instellingen. Buiten de gevallen van faillissement
op aangifte en op verzoek van een schuldeiser zou het faillissement enkel op vordering van het openbaar ministerie mogen
worden uitgesproken. Daartoe zou in de parketten een economisch auditoraat bestaan dat die vordering zou uitoefenen. In
afwachting evenwel van de organisatie van een dergelijke dienst
- wat in de voorstellen niet ter sprake komt - zou de ambtshalve faillietverklaring enkel kunnen worden uitgesproken door

(96} St. Kamer, zitting 1983-1984, nr. 775/1, biz. 9.
(97} Art. 82, waarbij art. 84 van het Gerechtelijk Wetboek gewijzigd wordt.
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door de dienst voor handelsonderzoeken en op eensluidend
advies van de procureur des Konings {98).
In werkelijkheid voorzien de voorstellen op dat punt in twee
stadia. In een eerste beshst de rechtbank, na onderzoek en op
eensluidend advies van het openbaar ministerie, ambtshalve
kennis te nemen van de zaak. In het tweede stadium dagvaardt
de procureur des Konings, die optreedt voor de schuldeisers, de
schuldenaar om voor de rechtbank te verschijnen die, ter afsluiting van de rechtspleging als bepaald bij de artikelen 735 en
volgende van het Gerechtelijk Wetboek, beslist of de faillietverklaring al dan niet moet worden uitgesproken (99).
Met andere woorden, het inquisitoir karakter van de rechtpleging zou zoveel mogelijk worden afgezwakt.
Ook dat is een verheugende vaststelling, hoewel men kan
betreuren dat de eerblediging van de beginselen niet verder
werd doorgedreven.
Met betrekking tot de aanwijzing van de curators willen de
voorstellen, in de mate van het mogelijke, de thans heersende
willekeur beletten. Elke rechtbank van koophandel zou jaarlijks,
in algemene vergadering, de lijst opmaken van de personen die
als curator moeten worden aangewezen. De opname op die lijst
zou aan een gunstig advies van het hof van beroep zijn onderworpen (100}.
Zoals ik heb gezegd, bevatten de twee voorstellen nog tal van
andere wijzigingen van de wet van 1851, die doorgaans een
verbetering van de bestaande regels betekenen maar waarop
hier niet kan worden ingegaan. Laten we hopen dat die voorstellen eindelijk de aanzet zullen vormen tot een belangrijk
wetgevend werk, dat door alle rechtsbeoefenaars ongeduldig
wordt verbeid.

6. Besluit
34, Tot besluit zou ik graag een paar wensen kenbaar maken.
De rechtbanken van koophandel hebben altijd deel uitgemaakt van de Rechterlijke Macht, ook al heeft de Grondwetgever de organisatie ervan aan de gewone wetgever overgelaten.
De wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek
heeft die integratie nog versterkt door het voorzitterschap van
die rechtbanken op te dragen aan beroepsmagistraten die onderworpen zijn aan aile grondwettelijke regels van rechterlijke
organisatie.

(98) St. Senaat, zitting 1985-19'16, nr. 73, biz. 14.
(99) Art. 4, waarbij art. 442 van het Wetboek van Koophandel gewijzigd wordt.
{100) Art. 12, waarbij art. 456 van het Wetboek van Koophandel gewijzigd wordt.
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Dat die rechtbanken integrerend deel uitmaken van de Rechterlijke Macht is overigens volkomen normaal, nu zij uitspraak
doen over burgerlijke rechten, in de zin van de artikelen 92 en
93 van de Grondwet.
Het is dan ook niet aan te nemen dat die rechtbanken zich
zouden mogen onttrekken aan de naleving van de wezenlijke
regels van onze rechterlijke organisatie, de regels namelijk die
volkomen doeltreffend de onafhankelijkheid, de onpartijdigheid
en de volstrekte inachtneming van het recht van verdediging
waarborgen.
Al zeg ik zonder enige aarzeling dat in de meeste gevallen die
regels wel worden nageleefd, toch kan men zich niet ontveinzen
dat sommige van de huidige procedurebepalingen van dien aard
zijn dat zij de weg vrij maken voor praktijken die niet te
verenigen zijn met de grondbeginselen van onze rechterlijke
organisatie.
Een dergelijke toestand is onduldbaar.
Hij moet bijgevolg verholpen worden.
Dat faillietverklaring niet mag worden overgelaten aan het
goeddunken van de onderneming en van sommige schuldeisers
staat voor mij vast.
Maar dat betekent geenszins dat de beginselen van onze rechterlijke organisatie met voeten moeten worden getreden en dat
afbreuk moet worden gedaan aan de procedure die niet enkel
bij ons, maar in de meeste democratische landen wordt gevolgd.
De inquisitoire rechtspleging is, meestal, kenmerkend voor
landen met een autoritair regime, waar de rechter aldus de
invloed van de politieke machthebbers kan ondergaan. Wij
hebben gezien dat, inzake ambtshalve faillietverklaring, het
risico dat de rechter bij een dergelijke rechtspleging loopt, niet
denkbeeldig is.
De rechter moet derhalve hoven en buiten de debatten staan.
In die richting is het dat een oplossing moet worden gezocht.
Er werd gedacht aan tussenkomst van de procureur des
Konings. Dat is volgens mij de eenvoudigste oplossing, die
bovendien weinig kost en de meeste waarborgen biedt.
Men mag niet vergeten dat die magistraat zijn ambt reeds
uitoefent bij de rechtbank van koophandel.
In sommige rechtbanken is men daar erg blij mee. In andere
betreurt men dat de magistraten van het parket klaarblijkelijk
te weinig tijd aan die functies kunnen besteden. Het blijft voornamelijk een personeelsprobleem.
Zeker, bij de bespreking in de Kamer van het wetsontwerp
van 22 juni 1976 betreffende het beheer met bijstand, zijn
bezwaren geopperd m.b.t. het optreden van het openbaar ministerie, wegens het repressief karakter van die functie (101).

(101) St. Kamer, zitting 1975-1976, nr. 937/23, biz. 13 e.v.
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..
.
krJk op dre
functies. Zij zijn niet m wezen repressief, zo
beweert. Het openbaar ministerie heeft ongetw~ .Is men vaak
belangrijke taak op strafrechtelijk gebied, maar ~ _ eld een ze~r
niet daartoe beperkt en de aanwezigheid van
~ opdracht rs
ministerie bij de arbeidrechtbanken is daarvan ~
et openb.aar
lijk bewijs. In dit geval werden de magistraten ~n overdurdebaar ministerie weliswaar gescheiden van diegen_~ an. het openlijk de strafvordering uitoefenen, maar in werkeli~
lldr.e gewooner tussen hen geen fundamentele verschillen. Zij ~ erd ~estaan
allen onder het toezicht van de procureur-genera ~~aan rmmers
Er zijn, dunkt mij, geen voldoende redenen on::... ·
.
instelling op te richten, bijvoorbeeld een zogena an::...c::::teen spe~rale
auditoraat, los van het parket van de procureur
econo~rsch
Een afdeling binnen dat laatste parket kan volstq Q es Kon~~gs.
rechtsvordering tot ambtshalve faillietverklaring v 6'n ~s ZlJ de
banken van koophandel kan instellen en tot ta q~or .~ rechtdoeltreffend toezicht uit te oefenen op het beheer ~ trrJgt een
ning van de faillissementen, zodat het parket, €t)L · e vereff~
blijkt, hetzij de rechter-commissaris, hetzij de r~~ht~at nodrg
koophandel kan adieren om de nodige maatregel e,
ank van
(102).
~ te treffen
Die oplossing zou, m.i., als verdienste hebben dat
..
doeltreffende is, dat zij het minst kost - wat in <::t ~ 1J d~ .meest
budgettaire beperkingen een pluspunt is - , dat :c:.t ;:ze hJd ':an
het best de grondbeginselen van onze gerechtelijk~ J_ bove~dren
eerbiedigt, en een vlotte regeling waarborgt vall l~steilmgen
problemen die in deze uiteenzetting aan bod zijn ~ k e meeste
De dienst voor handelsonderzoeken moet ongetwij:fe omen.
haafd blijven, maar op voorwaarde dat hij niet m.~e~ld ~eh~nd
initiatief optreedt en slechts tussenkomt op verzo~k: rhmt .~rgen
een onderneming, hetzij van de schuldeisers, h~t~. . etzrJ van
openbare instelling, zoals werd gezegd. Bovendien i lJ hvan een
luut nodig dat zijn bevoegdheden worden omschl:'~~ et absozijn optreden onder aile omstandigheden doorzichti en ~n dat
meen niet dat we de weg van de opportuniteitsrechf bhJft. Ik
opgaan, hoewel, zoals men beweert, een dergelijke i er ~oet~n
het buitenland bestaat (103). De rechters horen zr~eil~ng m
mengen in het beheer van de ondernemingen. De e~c . met te
dat de rechter, bij de beoordeling van die opportu 11 ita~mg leert
mijdelijk oordelen van economische politiek gaat uitsl>ert, onve.rnormaal tot de bevoegdheid van de wetgever en d~reken, ~re
behoren. Dat is niet de rol van de Rechterlijke M:acht regermg
Ik ben ten slotte van oordeel dat op aile niveaus vall ·
en de rechtbanken en van qe parketten, en vooral als h de hoven
halve optr~den van de rechtbank van koophandel bet ambtsehouden
(102) I. VEROUGSTRAETE, « L'action du ministere public aupres d
commerce "• Joe. cit., biz. 537 e.v.
1..t tribunal de
(103) J. VAN RYN, Joe. cit., JT., 1982, biz. 164.
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blijft, een strikt en permanent toezicht op het verloop van de
procedures, vanaf het openen van het onderzoek tot het
afsluiten van het faillissement, moet worden uitgeoefend. Gelet
op het buitengewoon karakter van die procedures en de
gevolgen die zij, precies wegens dat karakter, kunnen teweegbrengen, is het voor de Rechterlijke Macht in haar geheel van
wezenlijk belang dat elk van haar leden zich ten voile bewust is
van zijn verantwoordelijkheden.

*

*

*

Ret heeft ons zeer bedroefd dat, in de loop van dit jaar,
ereraadsheer Leon de Waersegger en ere-advocaat Pierre
Ansiaux ons zijn ontvallen.
De heer de Waersegger had ons reeds sinds lange jaren
verlaten.
Alvorens bij het Hof te komen had hij in Belgisch-Congo op
schitterende wijze hoge gerechtelijke ambten uitgeoefend.
Toen hij in het Hof trad, behandelde U nog de voorzieningen
tegen de arresten van de hoven van beroep te Leopoldstad en
Elisabethstad. Zijn aanwezigheid heeft het Hof in staat gesteld
in de problemen van die koloniale rechtscolleges een beter
inzicht te verwerven.
Die nieuwe Ievens- en werkwijze heeft van de heer de Waersegger een aanzienlijke aanpassing gevergd. Zijn plichtsbesef en
zijn minzaamheid hebben die aanpassing op vlotte wijze laten
verlopen.
Toen hij ons na twaalf jaar verliet, betreurden wij het vertrek
van een zeer hoffelijk man, die door al zijn collega's hoog werd
geacht.
··
Wij zullen zijn nagedachtenis pieteitsvol bewaren.
De heer ere-advocaat Pierre Ansiaux heeft gedurende bijna
vijfendertig jaar zijn beroep bij het Hof uitgeoefend.
Advocaat, jurist, staatsman, voorbeeldig burger, kortom een
van die figuren die een onuitwisbare stempel op de balie van
ons Hof hebben gedrukt.
Hij heeft zich op tal van gebieden or derscheiden.
Hij bezat aile kwaliteiten van de grote cassatie-advocaat. Hij
vatte de problemen en kon ze tot hun essentie terugbrengen.
Aldus heeft hij een grote bijdrage geleverd tot het werk van het
Hof.
In het parlement, waar hij gedurende een tiental jaren zitting
had, was hij iemand die steeds gehoor vond, want zijn tussenkomsten gaven steeds blijk van grote bezadigdheid en zijn zeer
grote juridische en economische ervaring stelde hem in staat
adviezen te geven die niet enkel van, v~~l gezond verstand
getuigden maar bovendien realistisch en onbaatzuchtig waren.
Aan de universiteit trad hij in de voetsporen van zijn vader
Maurice Ansiaux, die aan talloze generaties studenten de grote
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beginselen van de politieke economie ~ad ~i gebracht. Hij
maakte er vooral de toekomstige handelsmgem~-.urs vertrouwd
met de algemene rechtsleer.
Hij was ook een mens met een ruime culturel~ bagage zijn
vrienden en medewerkers denken ontroerd t~ug aan' hun
gesprekken met hem en aan zijn verfijnde humo ~. Hij had een
afkeer van vulgariteit en grofheid die, spijtig ~ enoeg tot in
gerechtelijke kringen toe soms de boventoon vo ~en . '
Hij was ten slotte en vooral een uiterst attentv-Ql echtgenoot
vader en grootvader die, helaas, zwaar werd bep=tt-<>efd.
'
De moed die ~~ze ma~ van grote gee.stesadel heeft gekenmerkt, bepaalde ziJn houdmg tot aan het emde va nt. zijn leven.
De herinnering aan die uitzonderlijke persoonl::i.j kheid zal in
ons blijven leven.

*

*

*

Voor de Koning vorder ik dat het den Hove mo~e behagen te
verklaren dat het heden zijn werkzaamheden v q_:n het nieuw
gerechtelijk jaar aanvat.
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Bijvoegsel (voetnoot 14)

Statistiek van de faillissementen
uitgesproken van 1975 tot 1985
Totaal aantal
faillissementen

Ambtshalve
uitgesproken

%

Ingetrokken

Rechtsgebied van het Hof van Beroep te Antwerpen
Arro
Arro
Arro
Arro
Arro

Antwerpen 000000000000000
Mechelen ................
Hasselt ..................
Turnhout. 0000000000000000
Tongeren
•

0

•••••••••••

0

••

4.420
946
1.141
910
1.1970

716
452
336
170
575

16
48
29
18,6
48

76
61
18
29
24

Rechtsgebied van het Hof van Beroep te Bergen
Arro Bergen o000000000000000000
Arro Charleroi 0000o0ooo0oo00000
Arro Doornik 000000000000000000

1.123
2ol72
820

283
583
235

25
27
29

36
45
16

Rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel
Arro Brussel 000000000000000000
Arro Nijvel 0oo00o000o000oo00oo0
Arro Leuven
•••

0

0

••••••••••

0

••

9o789
1.152
930

3o688
470
256

38
41
27,5

278
29
38

Rechtsgebied van het Hof van Beroep te Gent
Arro
Arro
Arro
Arro
Arro
Arro
Arro

Gent 000000000000000000000
Dendermonde
Oudenaarde o00ooo0ooo0ooo
Brugge 0000000000000000000
Kortrijk 000000000000000000
leper ....................
Veurne 0000000000000000000
•••••••

0

••••

1.683
1.254
426
1.588
1.066
303
441

450
230
176
437
123
192
229

27
18
41
27,5
11,5
63
55

18
12
7
15
7
25
2

Rechtsgebied van het Hof van Beroep te Luik
Arro
Arro
Arro
Arro
Arro
Arro
Arro
Arro

Luik 000000000000000000000
Hoei 000000000000000000000
Verviers
Nameno 000000000000000000
Dinant 0000000000000000000
Aarlen 0000000000000000000
Neufchil.teauo 0000000000000
Marche-en-Famenne o00000
••••••••

0

••••

••••

20886
379
863
942
356
246

181

220

888
85
187
128
43
65
54
42

31
22
22
13,5
12

26
30
19

110
9

21
6
8
4
1
4
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Lijst van de belangrijkste afkortingen
art., artt. :

artikel, artikelen.

aug.:
Beslw.:

augustus.
besluitwet.

Bosw.:
Bull. :

Boswetboek.
Bulletin des arrets de la Cour de cassation.
besloten vennootschap.

B.V.:
B.W.:
Com.V.:
Com.V.Aand. :

Burgerlijk Wetboek:
commanditaire vennootschap.

c.v.:

commanditaire vennootschap op aandelen.
coiiperatieve vennootschap.

dec.:
Deer.:

december.
decreet.

e.a.:
E.E.G.:

en litisconsorten, en anderen.
Europese Economische Gemeenschap.

Europees Verdrag Rechten van
de Mens:

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden.
en volgende.

e.v.:
feb.:
Gem.regl.:

februan.
gemeentereglement.

Ger.W.:
jan.:

januari.

K.B.:
Kh.:
L.V.:
M.B.:
Mil.Sv.:

Gerechtelijk Wetboek.
koninklijk besluit.
Wetboek van Koophandel.
landbouwvennootschap.
ministerieel besluit.

Mil.Sw.:

Wetboek Militaire Strafvordering.
Militair Strafwetboek.

nov.:

november

N.V.:
o.g.v.:

naamloze vennootschap.
op grand van.

okt.:
Pas.:
Pasin ..

oktober.
Pasicrisie.
Pasinomie

P.V.B.A.
sept.

personenvennootschap met beperkte aansprakehjk
heid
september

Sv

Wetboek van Strafvordermg

Sw

Strafwetboek

-50Veldw. ·
Ver.Arr. R.v.St. :
vgl. :
V.O.F.:

v.z.w.:
W.:
W.B.T.W.:
W.I.B.:
W.Reg.:
W.Succ.:
W.Zeg.:

Veldwetboek.
Arresten Raad van State.
vergelijk.
vennootschap onder firma.
vereniging zonder winstoogmerk.
wet.
Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
Wetboek van Registratierechten.
Wetboek van Successierechten.
Wetboek van Zegelrechten.
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Lijst van verkorte citeertitels van wetten en besluiten
Aile verdere Clteertttels worden naar de onderstaande ge\ ormd

Alcohol wet
Apothekerswet
Arbeidsartsenwet
Arbeidsongeschiktheidsbesluit
Zelfstandigen
Arbeidsongevallenwet
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel
Arbeidsovereenkomstenwet
Arbeidsovereenkomstenwet
Bedienden
Arbeidsovereenkomstenwet
Sportbeoefenaars
Arbeidsovereenkomstenwet
Werklieden
Arbeidsreglementenwet
Arbeidswet
Architectenwet
Artsenwet
Avondsluitingswet
Bedrijfsorganisatiewet
Beroepsziektenwet
Bestaansminimumwet
C.A.O.-wet
Chequewet
C.M.R.-Verdrag
Dienstplichtwet
Douane en Accijnzenwet
Dronkenschapwet
E.E.G.-Verdrag
E.E.G-verordening 1408171 Sociale Zekerheid
E.E.G.-verordening 574172 Sociale Zekerheid
Executieverdrag
Faillissementswet
Feestdagenwet
Financieringshuurwet
Geluidshinderwet

gecoi:irdineerde wetten van 12 juli 1978.
koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967.
wet van 28 december 1977.
koninklijk besluit van 20 juli 1971.
wet van 10 april 1971.
wet van 3 juli 1967.
wet van 3 juli 1978.
gecoi:irdineerde wetten van 20 juli 1955.
wet van 24 februari 1978.
wet van 10 maart 1900.
wet van 8 april 1965.
wet van 16 maart 1971.
wet van 26 juni 1963.
koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967.
wet van 24 juli 1973.
wet van 20 september 1948.
gecoi:irdineerde wetten van 3 juni 1970.
wet van 7 augustus 1974.
wet van 5 december 1968.
wet van 1 maart 1961.
wet van 19 mei 1956.
gecoordineerde wetten van 30 april 1962.
gecoordineerde wetten van 18 juli 1977.
besluitwet van 14 november 1939.
Verdrag van 25 maart 1957.
verordening van 14 juni 1971.
verordening van 21 maart 1972.
Verdrag van 27 september 1968.
wet van 18 april 1851.
wet van 4 januari 1974.
koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967
wet van 1R jnli

197~.

-52Geneeskundewet

koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967.
gecoi:irdineerde wetten van 20 februari 1980.

Gewetensbezwaardenwet
Gezinsbijslagenwet Zelfstandigen
Gezondheid en Veiligheidswet
Handelshuurwet

wet van 10 juni 1952.
wet van 30 april 1951.

Handelspraktijkenwet
Handelsvertegenwoordigerswet

wet van 14 juli 1971.
wet van 30 juli 1963.

Huurwet
Hypotheekwet

wet van 10 april 1975.
wet van 16 december 1851.

IJkwet
Jachtwet
J eugdbeschermingswet

wet van 16 juni 1970.
wet van 28 februari 1882.
wet van 8 april 1965.

Kinderbijslagwet Werknemers
Krankzinnigenwet

gecoi:irdineerde wetten van 19 december 1939.
wet van 18 juni 1850.

Leur handelwet

koninklijk besluit nr. 82 van 28 november 1939.
wet van 27 juni 1937.

Luchtvaartwet
Mijnwet
Minder-validenwet Sociale Reclassering
Minder-validenwet Tegemoetkomingen
O.C.M.W.-wet
Onteigeningswet
Onteigeningswet
gen
Pachtwet

wet van 29 maart 1976.

gecoi:irdineerde wetten van 15 september 1919.
wet van 16 april 1963.
wet van 27 juni 1969.
wet van 8 juli 1976.
wet van 26 juli 1962.

Autosnelwe-

wet van 26 juli 1962.
wet van 4 november 1969.

Pensioenwet Werknemers
Pensioenwet Zelfstandigen
Programmawet 1976

koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967.
koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967.
wet van 5 januari 1976.

Programmawet 1978
Sluitingswet
Sluitingsfondswet

wet van 22 december 1977.
wet van 28 juni 1966.

Sociale-Documen tenwet
Sociale-Zekerheidswet
Mijnwerkers
Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969

wet van 30 juni 1967.
koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978.
besluitwet van 10 januari 1945.
wet van 27 juni 1969.

Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen

koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967.

Taaldecreet

decreet van 19 juli 1973.

Taalwet Bestuurszaken

gecoi:irdineerde wetten van 18 juli 1966.

Taalwet Gerechtszaken
Uitleveringswet
Vakantiewet

wet van 15 juni 1935.
wet van 15 maart 1874.
gecoordineerde wetten van 28 juni 1971.

-53Vakbondswet
nee!

Overheidsperso-

Vennootschappenwet
Verdrag Benelux-Gerechtshof
Verdrag Rechten van de Mens
Vervoerwet
Verzekeringswet
Vreemdelingenwet
W.A.M.-wet
Wapenwet
Wegverkeersreglement
Wegverkeerswet
Werkloosheidsbeslui t
Wet Administratieve Geldboeten
Wet Bescherming Loon
Wet Bescherming Maatschappij
Wet Economische Herorientering
Wet Gerechtelijk Akkoord
Wet Giftige Afval
Wet Kleine Nalatenschappen
Wet Prestaties Algemeen Belang
Wet Prive-milities
Wet Raad van State
Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw
Wet Sociale Promotie
Wet Voorlopige Hechtenis

wet van 19 december 1971.
gecoiirdineerde wetten van 30 november 1935.
Verdrag van 31 maart 1965.
Verdrag van 4 november 1950.
wet van
wet van
wet van
wet van

25 augustus 1891.
11 juni 1874.
15 december 1980.
1 juli 1956.

wet van 3 januari 1933.
koninklijk besluit van 1 december 1975.
gecoiirdineerde wetten van 16 maart 1968.
koninklijk besluit van 20 december 1963.
wet van 30 juni 1971.
wet van 12 april 1965.
wet van 1 juli 1964.
wet van 4 augustus 1978.
gecoordineerde wetten van 29 september 1946.
wet van 22 juli 1974.
wet van 6 mei 1900.
wet van 19 augustus 1948.
wet van 29 juli 1934.
gecoordineerde wetten van 12 januari 1973.
wet van 29 maart 1962.
wet van 1 juli 1963.

Wisselbriefwet

wet van 20 april 1874.
wet van 10 augustus 1953.

Zeewet
Z.I.V.-wet

wet van 21 augustus 1879.
wet van 9 augustus 1963.

Nr. 1

1

HOF VAN CASSATIE

ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE
GERECHTELIJK JAAR 1986-1987

Nr. 1

2•

KAMER -

1° VONNISSEN

2 september 1986
EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - EINDBESLISSING - BEGRIP.

2° VOORZIENING IN CASSATIE -

TERMIJN STRAFZAKEN BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING EINDBESLISSING BEG RIP.

TIGING VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING - GEVOLG M.B.T. DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING OP DE TEGEN DE ElSERES INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.

1o en 2° Definitief en dus dadelijk vat-

baar voor cassatieberoep is het arrest
waarbij aan de burgerlijke partij de
door haar gevorderde bedragen worden toegekend en geen voorbehoud
wordt gemaakt voor hetgeen waarover
de strafrechter uitspraak zou doen (1).
(Art. 416 Sv.)
3° Wanneer de burgerrechtelijk aanspra-

3° VOORZIENING IN CASSATIE -

AFSTAND STRAFZAKEN BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - AFSTAND OP GROND
VAN EEN VERGISSING- GEVOLG.

4° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - PROCES-VERBAAL VAN DE
TERECHTZITTING - NIET GOEDGEKEURDE
DOORHALINGEN.

5° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - VONNIS NIETIG OMDAT DE
RECHTERS NIET ALLE TERECHTZITTINGEN
HEBBEN BIJGEWOOND - VONNIS GROTENDEELS BEVESTIGD DOOR DE BESLISSING VAN
DE APPELRECHTER - ARREST NIETIG.

6° VOORZIENING IN CASSATIE -

TERMIJN STRAFZAKEN BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - BESLISSING WAARIN
ENKEL OVER BEPAALDE ELEMENTEN VAN DE
SCHADE DEFINITIEF UITSPRAAK IS GEDAAN
- VOORZIENING V66R DE EINDBESLISSING
- ONTVANKELIJKHEID.

7° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENBURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VOORZIENING IN CASSATIE VAN DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ - VERNIE-

kelijke partij zich in cassatie heeft
voorzien tegen de beslissing op de tegen haar ingestelde burgerlijke rechtsvordering en zij vervolgens van die
voorziening afstand doet, op grond aileen dat de beslissing geen eindbeslissing is in de zin van art. 416 Sv., kan
die afstand niet worden uitgelegd als
een berusting en verleent het Hof
daarvan geen akte, indien het vaststelt
dat die beslissing toch een eindbeslissing is (2).
4° Wanneer in het proces-verbaal van de

terechtzitting van de correctionele
rechtbank waarop de zaak is behandeld, de namen van de rechters geschreven staan op een plaats die, door
middel van een scheikundig produkt,
opnieuw beschrijfbaar werd gemaakt,
zonder dat die overschrijving regelma-

1-----------------(1) Zie Cass., 11 maart 1981, A.R. nr. 1386

(A.C., 1980-81, nr. 401) en 23 feb. 1982, A.R.
nr. 6996 (ibid., 1981-82, nr. 372) en 17 juni 1986
(ibid., 1985-86, nr. 649).
(2) Cass.,

4

april

1984,

A.R.

nr.

3379

(A.C., 1983-84, nr. 449) en de cone!. van advocaat-generaal Velu, en 21 nov. 1984, A.R.
nr. 2833, redenen (ibid., 1984-85, nr. 183).
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Nr. 1

tig is goedgekeurd, is het vonnis nietig op de strafvordering tegen hem en
deze van eiseres gericht is tegen de
beslissing op de vordering van het
5' Wanneer een vonnis nietig is omdat openbaar ministerie tot vaststelling
de rechters niet alle terechtzittingen
waarop de zaak is behandeld, hebben van de civielrechtelijke verantwoorbijgewoond, neemt het arrest, dat dit delijkheid en tegen de beslissing op
vonnis grotendeels bevestigt, de nietig- de civielrechtelijke vordering van
zesde verweerder, burgerlijke partij,
heid over en is dus ook nietig (4).
tegen haar:
6' Niet ontvankelijk is het cassatiebeOverwegende dat eiseres afstand
roep dat v66r de eindbeslissing is ingesteld tegen een arrest waarin over be- zonder berusting doet van haar
paalde delen van de schade definitief voorziening omdat en in de mate
en over andere delen van die schade dat het arrest geen eindbeslissing is
niet definitief uitspraak was gedaan in zoverre het eiseres veroordeelt
(5).
om aan zesde verweerder een voorschot van 62.268 frank, meer interes7' Vernietiging, op de voorziening van de ten en kosten, te betalen;
burgerrechtelijk aansprakelijke partij,
Overwegende dat het arrest eisevan de beslissing op de vordering van
het openbaar ministerie leidt tot ver- res tot het betalen van voornoemde
nietiging van de niet definitieve beslis- bedragen jegens zesde verweerder
singen op de tegen haar ingestelde veroordeelt en het hof van beroep,
burgerlijke rechtsvordering, die het ge- nu eiser niets meer vorderde, zijn
volg zijn van de eerste beslissing, ook rechtsmacht volledig heeft uitgeoeal is de voorziening tegen die beslissin- fend; dat die beslissing een eindbegen alsnog niet ontvankelijk en heeft
de eiser afstand gedaan van zijn voor- slissing is in de zin van artikel 416
ziening tegen die beslissingen, zonder van het Wetboek van Strafvordering;
daarin te berusten (6).
(3).

Dat er geen grond is om akte van
de afstand te verlenen;
{SANDERS, « VANDAMME-MADOE » P.V.B.A.
T. SCHUTZ, DANNEELS E.A., NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN)
ARREST

(A.R. nr. 207)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 december 1985
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorziening van
eiser gericht is tegen de beslissing

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

(3) Zie Cass., 15 juni 1983, A.R. nr. 3025
(A.C., 1982-83, nr. 570).
(4) Zie Cass., 4 juni 1985, A.R. nr. 9510
(A.C., 1984-85, nr. 599).
(5) Zie Cass., 22 jan. 1985, voltallige zitting,
A.R. nr. 8724 (A.C., 1984-85, nr. 299).

(6) Zie, wat betreft de voorziening van de
bek!aagde : Cass., 16 april 1985, A.R. nr. 9037
(A.C., 1984-85, nr. 482).

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 78, 153, 190,
190bis, 211 van het Wetboek van Strafvordering, 101, derde lid, 779, 780, 783,
1042 van het Gerechtelijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doordat het arrest op strafgebied het
beroepen vonnis grotendeels bevestigt en
het aldus, enerzijds, eiser voor de telastleggingen A en B (zoals die heromschreven werd) samen veroordeelt tot een gevangenisstraf van 3 maanden, met uitstel gedurende 3 jaar, en een geldboete
van 100 frank met de opdeciemen op
6.000 frank gebracht of een vervangende
gevangenisstraf van 1 maand, plus de
kosten, anderzijds, eiseres burgerrechtelijk aansprakelijk verklaart voor de kosten waartoe haar aangestelde Sanders
veroordeeld wordt en haar bovendien
veroordeelt in de helft van de kosten van
het hager beroep gevallen aan de zijde
van het openbaar ministerie en doordat
het arrest de civielrechtelijke veroordelingen van de eisers op hager vermelde
strafrechtelijke veroordelingen steunt,
dit alles nadat in eerste aanleg bij de
aanhef van het proces-verbaal van de te-
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rechtzitting van de Correctionele Rechtbank te Brugge van 3 juni 1985 (stuk
nr. 37 van het dossier van het geding)
vermeld werd dat op die terechtzitting
waarop de zaak behandeld werd en de
debatten gesloten werden, de rechtbank
was samengesteld uit de ondervoorzitter
Cornelis en de rechters Matthys en Van
Beylen, doch onder de namen van deze
laatste twee rechters « tipp-ex » gebruikt
werd,
terwijl, overeenkomstig de in het middel aangeduide artikelen en in het bijzonder artikel 78 van het Wetboek van
Strafvordering, niet goedgekeurde doorhalingen op een proces-verbaal van een
terechtzitting als niet bestaande worden
beschouwd; overeenkomstig artikel 779
van het Gerechtelijk Wetboek de rechters die het vonnis wijzen, alle zittingen
over de zaak moeten bijgewoond hebben
en deze regel op straffe van nietigheid
voorgeschreven is,
terwijl in onderhavige zaak bij de aanhef van het proces-verbaal van de terechtzitting van de Correctionele Rechtbank te Brugge van 3 juni 1985 vermeld
wordt dat op die terechtzitting waarop
de zaak behandeld werd, de rechtbank
samengesteld was uit de ondervoorzitter
Cornelis en de rechters Matthys en Van
Beylen; de namen van deze laatste twee
rechters evenwel op het proces-verbaal
geschreven werden op een plaats waar
een witte ondoorzichtige correctiestof
(« tipp-ex ») aangebracht werd en zonder
dat kan uitgemaakt worden welke namen er v66r het gebruik van de correctiestof gebeurlijk op het proces-verbaal van die terechtzitting genoteerd
waren als zijnde de namen van de rechters die dan de rechtbank vormden; bovengenoemd proces-verbaal van de terechtzitting van 3 juni 1985 geen goedkeuring bevat van de doorhaling met de
correctiestof en derhalve die doorhaling
als niet bestaande moet beschouwd worden en meebrengt dat niet kan uitgemaakt worden, ten eerste, welke rechters de rechtbank samenstelden die op 3
juni 1985 deze zaak behandelden, ten
tweede, of op die datum het wettelijk
voorgeschreven aantal rechters de zitting
hielden en, ten derde, of de rechters die
het vonnis van 17 juni 1985 velden, aile
zittingen bijwoonden waarop deze zaak
behandeld werd; hieruit voortvloeit dat
het Hof van Cassatie niet kan nagaan of
de wettelijke bepalingen van de hoger
genoemde artikelen al of niet werden nageleefd en het vonnis van 17 juni 1985
bijgevolg nietig is; het arrest van 10 december 1985 zich de nietigheid van het

3

vonnis in eerste aanleg toe(Hgent vermits
het het beroepen vonnis niet tenietdoet,
maar overweegt : « De inbreuken beklaagde ten laste gelegd zijn dan ook zoals voor de eerste rechter bewezen gebleven (...) (De) eerste rechter (heeft) terecht slechts de straf voorzien voor het
feit omschreven onder de telastlegging A
(...) opgelegd. De opgelegde straf is naar
het oordeel van bet hof passend en te
behouden (... ). De P.V.B.A. VandammeMadoe werd terecht burgerrechtelijk
aansprakelijk verklaard voor beklaagde », bovendien verwijst naar de door de
eerste rechter ingeroepen wetsbepalingen en - mits een wijziging - de strafrechtelijke veroordelingen in eerste aanleg bevestigt, zodat het arrest nietig is
en schending inhoudt van de artikelen
78, 153, 190, 190bis, 211 van het Wetboek
van Strafvordering, 101, derde lid, 779,
780, 783 en 1042 van het Gerechtelijk
Wetboek:
Overwegende dat, zoals blijkt uit
de zich in het dossier bevindende
verslagen, ter terechtzitting van de
Correctionele Rechtbank te Brugge
op 3 juni 1985, de verweerders zich
burgerlijke partij stelden, een conclusie, een nota en stukken neerlegden, het openbaar ministerie gehoord werd in zijn uiteenzetting van
de zaak en in zijn vordering, de gedaagden werden gehoord in hun
middelen van verdediging ontwikkeld door hun raadsman, de partijen
wedervoeren, en het debat gesloten
werd; dat ter terechtzitting van 17
juni 1985 de rechtbank ambtshalve
het debat heropende, het openbaar
ministerie gehoord werd in zijn uiteenzetting van de zaak en in zijn
vordering, « de gedaagde (werd) gehoord in zijn middelen van verdediging ontwikkeld door mr. G. Soete,
adv(ocaat), te Oostende, die zich ten
gronde verdedigt op de heromschrijving (...) betichting B lastens 1°
bekl(aagde) op een inbreuk voorzien
door art(ikel) 19.2.2 A.V.R. », de partijen wedervoeren en het vonnis
werd gewezen;
Overwegende dat zowel het beroepen vonnis als de beide voornoemde
verslagen van de terechtzittingen
vermelden dat zitting hielden : ondervoorzitter J. Cornelis en de
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plaatsvervangende rechters P. Matthys en W. Vanbeylen;
Overwegende dat op het verslag
van de terechtzitting van 3 juni 1985
de namen « P. Matthys » en « W.
Vanbeylen » geschreven staan op
een plaats die bewerkt is met een
scheikundig produkt, dienstig voor
het bedekken van een geschreven
tekst en het opnieuw beschrijfbaar
maken van de bedoelde plaats;
Overwegende dat het op een dergelijke wijze bewerken van het blad
waarop het verslag van de terechtzitting werd neergeschreven, gelijkstaat met een doorhaling in de zin
van artikel 78 van het Wetboek van
Strafvordering;
Dat die doorhaling niet werd
goedgekeurd;
Overwegende dat krachtens artikel 78 van het Wetboek van Strafvordering, dat van toepassing is op
alle authentieke akten van de rechtspleging, een niet goedgekeurde
doorhaling als niet bestaande wordt
beschouwd;
Overwegende dat derhalve ten deze niet blijkt dat het vonnis gewezen werd door de rechters die alle
zittingen over de zaak bijgewoond
hebben, inzonderheid de terechtzitting waarop de verweerders zich
burgerlijke partij stelden, concludeerden en stukken neerlegden, en
waarop de eisers hun verdediging
voordroegen wat de telastlegging A
betreft, zodat het vonnis door nietigheid is aangetast;
Overwegende dat het arrest het
beroepen vonnis niet vernietigt,
maar « bevestigt » ( ••• ) mits deze wijziging dat er geen aanleiding is een
verval van het recht een voertuig te
besturen op te leggen »;
Dat het arrest aldus de nietigheid
van het beroepen vonnis overneemt;
Dat het middel gegrond is;
II. In zoverre de voorziening van
eiser gericht is tegen de beslissing
op de civielrechtelijke vorderingen

I

Nr. 1

van de verweerders, burgerlijke partijen, tegen hem :

Overwegende dat het arrest deze
vorderingen afwijst als niet toelaatbaar en de verweerders in de kosten
veroordeelt;
Dat de voorziening mitsdien, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk
is;

III. In zoverre de voorziening van
eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke partij, gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vorderingen van de eerste, de tweede,
de derde, de vierde en de vijfde verweerders, burgerlijke partijen, tegen
haar:
Overwegende dat eiseres afstand
doet van haar voorziening tegen de
beslissing waarbij zij veroordeeld
wordt om « aan de erfgenamen van
Wilfried Danneels, zijnde Adrienne
en Marc Schutz en Liliane, Marleen,
Marijke en Martin Danneels een
voorschot van 1 frank en de kosten
te betalen, en om aan Adrienne
Schutz een bedrag van 150.000 frank
meer interesten en kosten en een
voorschot van 1 frank te betalen en
de zaak voor verdere afhandeling
van de eisen van deze partijen onbepaald uitstelt en de uitspraak over
de verdere kosten voorbehoudt »;
Overwegende dat het arrest eiseres tevens veroordeelt om te betalen
aan Liliane Danneels : 20.000 frank,
Marleen Danneels : 20.000 frank,
Marijke Danneels : 40.000 frank,
Martin Danneels : 40.000 frank en
Marc Schutz : 30.000 frank, meer interesten en kosten; dat deze beslissingen, waarvoor eiseres geen afstand van haar voorziening doet,
weliswaar aan de burgerlijke partijen vaste bedragen voor morele
schade toekennen, doch geen eindbeslissingen uitmaken, nu aan dezelfde burgerlijke partijen voor andere schadeposten een provisioneel
bedrag wordt toegekend;
Dat de voorziening, v66r de eindbeslissing tegen deze beslissingen,
niet ontvankelijk is;
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Nr. 2

Overwegende evenwel dat de vernietiging van de beslissing op de tegen eiseres ingestelde vordering van
het openbaar ministerie tot vaststelling van de civielrechtelijke verantwoordelijkheid de vernietiging meebrengt van de niet definitieve beslissingen op de tegen haar ingestelde
civielrechtelijke vorderingen die het
gevolg zijn van eerstgenoemde beslissing, niettegenstaande, enerzijds,
de afstand die geen berusting inhoudt en, anderzijds, de niet-ontvankelijkheid van de voorziening;

RECHTSVORDERING - VOORZIENING VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ - BETEKENING VAN
DE VOORZIENING - ART. 37 GER.W.

2° VERZET CEDURE -

STRAFZAKEN - VERZETPROAFZONDERLIJKE PROCEDURE.

3° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN
VERZETPROCEDURE - AFZONDERLIJKE PROCEDURE.

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VERZETPROCEDURE - CONCLUSIE GENOMEN TIJDENS DE VERSTEKPROCEDURE.

lo Niet ontvankelijk is de voorziening

van de burgerlijke partij wanneer zij
aan de partijen tegen wie zij is gericht, wordt betekend overeenkomstig
de bepalingen van art. 38 Ger. W., gew.
bij de wet van 24 mei 1985, nu die betekening dient te worden gedaan valgens de voorschriften van art. 37 van
hetzelfde wetboek (1).

Om die redenen, ongeacht de overige middelen die niet tot ruimere
cassatie noch tot cassatie zonder
verwijzing kunnen leiden, verleent
akte van de afstand als hiervoren
bepaald; vernietigt het bestreden ar- 2°, 3° en 4° Aangezien de verstekprocedure en de verzetprocedure twee afzonrest in zoverre het uitspraak doet
derlijke procedures zijn, behoeft de op
over de strafvordering tegen eiser,
het verzet rechtdoende rechter niet te
de vordering van het openbaar miantwoorden op de condusie, die tijnisterie tegen eiseres en de civieldens de verstekpmcedure werd genarechtelijke vorderingen tegen eisemen en die niet in de verzetprocedure
res; verwerpt de voorzieningen voor
is overgenomen.
het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernie(BIESMANS E.A. T. DE WOLF, CELIS)
tigde arrest; veroordeelt eiser en eiseres ieder in een achtste van de
ARREST
kosten en de verweerders in de ove(A.R. nr. 310)
rige kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
HET HOF; - Gelet op het bestre2 september 1986 - 2' kamer - Voor- den arrest, op 20 januari 1986 door
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit- het Hof van Beroep te Brussel geter - Verslaggever : de h. De Peuter, wezen;
raadsheer Gelijkluidende conclusie
van de h. Declercq, advocaat-generaal Advocaat: mr. Simont.

Nr. 2
2'

KAMER

2 september 1986

1° VOORZIENING
VORM

IN

STRAFZAKEN

CASSATIE
BURGERLIJKE

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen Albert De Wolf:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de eisers hun
voorziening op regelmatige wijze
(1) De procedureregels worden bepaald naar
de aard van het rechtscol!ege waarbij de zaak
aanhangig is en niet naar de aard van de belangen waarop het geding betrekking heeft
zie daarover Cass., 11 feb. 1986, A.R. nr 9697
(A.C., 1985-86, nr 376).
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hebben doen betekenen aan de ver··
weerder De Wolf;
Overwegende dat de uitoefening
van de civielrechtelijke vordering
voor de strafrechter beheerst wordt
door de regelen van het strafprocesrecht; dat wegens die aard van de
rechtspleging de betekening van de
voorziening ten deze diende te geschieden overeenkomstig de regels
van de betekening in strafzaken; dat
nu de voorziening werd betekend
overeenkomstig de bepalingen van
artikel 38 van het Gerechtelijk Wetboek, dat de betekeningen in andere
dan in strafzaken betreft, de betekening niet regelmatig is;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen August Celis :
Over l1et middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 193, 196 en 197 van het Strafwetboek,
doordat het bestreden arrest, na de
verweerders vrijgesproken te hebben
van de hen ten laste gelegde vervalsing
van het testament van 10 november 1979
op naam van Biesmans Simonne, en het
gebruik van valsheid, het hof van beroep
onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de door de eisers ingestelde
burgerlijke vorderingen op de gronden
dat de tenlastelegging die de eerste rechter voor vaststaand achtte in hoofde van
beide verweerders, daarentegen niet bewezen is na onderzoek voor het hof; dat
de zeer lichte twijfel die in casu bestaat,
de verweerders ten goede moet komen,
terwijl, eerste onderdeel, de eisers in
hun op 4 september 1985 neergelegde
conclusie (zie appeldossier, stuk 18) uitdrukkelijk en zeer omstandig staande
hielden dat enerzijds de verweerders ten
onrechte allerlei verdachtmakingen opwierpen aangaande de verklaringen van
Biesmans Gustaaf, Biesmans Margaretha en Herve; dat integendeel de lezing
hunner verklaringen aantoonde dat deze
ernstig, gewetensvol en eerlijk hadden
geantwoord (blz. 3 en 4); en dat anderzijds de deskundigenonderzoeken ongeh"lijfeld aanduidden dat de vmweerders
de vervalsers waren van het testament :
dat immers de deskundige t\1\Teede verweerder als scriptor van het testament
heeft vereenzelvigd uit de vergelijking

Nr. 2

met zijn handschriftspecimen gesteund
op talrijke overeenstemmende calligrafische bijzonderheden; dat het feit dat er
een afwijking is tussen de handtekening
en de geschreven naam Biesmans, geen
noodzakelijke tegenindicatie is gezien
het handtekengrafisme tegenover cursief
schrijven staat (blz. 7); dat het arrest op
dit omstandig verweer onvoldoende antwoordt (schending van artikel 97 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, het gebrek aan antwoord op het verweer van de eisers betreffende de eerlijkheid van de verklaringen van Biesmans Gustaaf, Biesmans
Margaretha en Herve en betreffende de
vereenzelviging van tweede verweerder
als auteur van het vals testament, tot gevolg heeft dat de vrijspraak van de verweerders en de verwerping van de burgerlijke vordering niet wettelijk gerechtvaardigd is, daar niet kan vastgesteld
worden of deze gesteund is op gebrek
aan de materiiHe of de morele bestanddelen van de misdrijven (schending van
de artikelen 193, 196, 197 van het Strafwetboek), zodat het arrest de in het middel aangewezen bepalingen schendt :

Overwegende dat weliswaar bij de
beoordeling van de waarde van het
verzet het bij verstek verrichte onderzoek ter terechtzitting in aanmerking kan worden genomen; dat
dit evenwel niet betekent dat de
rechtspleging bij verstek en deze op
verzet een doorlopend geheel vormen; dat door het verzet de zaak opnieuw aanhangig wordt gemaakt bij
het vonnisgerecht dat uitspraak
deed bij verstek en de behandeling
bij verstek en deze op verzet twee
onderscheiden rechtsplegingen vormen;
Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzitting van 25 november 1985 enkel vermeldt dat de
eisers de bevestiging vroegen van
het arrest van 25 september 1985
dat ten opzichte van de verweerders
bij verstek werd uitgesproken en
waartegen dezen verzet aantekenden; dat noch uit dit proces-verbaal
noch uit enig ander stuk waarop het
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
de eisers in de rechtspleging op verzet hun tijdens de verstekprocedure
genomen conclusie hebben hernomen;

Nr. 3
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Dat bij afwezigheid van conclusie
van de eisers de appelrechters, door
hun vaststelling « dat de zeer lichte
twijfel die in casu bestaat beklaagden ten goede moet komen », hun
beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

rechter die in het vonnis genoemd
wordt, niet voorkomt in het proces-verbaal (1).
2o Niet naar recht verantwoord is de be-

slissing waal'bij, op de vordering van
een burgerlijke partij, de beklaagde
gedeeltelijk aansprakelijk wordt verklaard op grand van de enkele vaststelling dat het ongeval te wijten is
aan de fouten van de beklaagde en
een andere burgerlijke partij (2).
3° Wanneer de rechter de aansprakelijk-

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.
2 september 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters,
raadsheer - Gelijkluidende conclusie
van de h. Declercq, advocaat-generaal Advocaat: mr. Houtekier.

heid voor een ongeval tussen de beklaagde en het slachtoffer heeft verdeeld, strekt de vernietiging van de
beslissing waarbij het slachtoffer mede
aansprakelijk wordt verkla.ard, zich
niet uit tot de beschikking volgens welke de beldaagde voor ten minste een
vierde aansprakelijk is (3).
(GHYSELS A., GHYSELS M. T. HANSSENS)
ARREST

(A.R. nr. 329)

Nr. 3
2• KAMER - 2 september 1986

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE
- STRAFZAKEN - NIET MET ELKAAR OVEREENSTEMMENDE VERMELDINGEN IN HET
PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING
EN IN HET VONNIS.

2° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - FOUT

BUITEN
- VEREISTE.

3° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENBURGERLIJKE RECHTSVORDERING GEDEELDE AANSPRAKELIJKHEID - VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ- CASSATIE - GRENZEN.

1o Niet nietig is het vonnis dat door drie

rechters is uitgesproken wanneer het
proces-verbaal van de terechtzitting
melding maakt van de aanwezigheid
van twee rechters doordat de naam
van een van die rechters ten gevolge
van een verschrijving tweemaal vermeld staat en de naam van de derde

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 31 januari 1986 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2, 78, 92 en
779 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis stelt dat
het « gedaan en uitgesproken (is) in
openbare terechtzitting van eenendertig
januari 1986 », alwaar << aanwezig de heren: Frank Van Kerkhoven, waarnemend voorzitter als oudste der rechters
bij wettig belet van de titularis; Paul
Limpens en Dirk Muylaert, rechters ... ,,
en deze vaststelling van het bestreden
vonnis strijdig is met de vaststellingen
van het proces-verbaal van de door de
correctionele rechtbank van Oudenaarde
op 31 januari 1986 gehouden terechtzit(1) Zie Cass., 7 juni 1977 (A.C., 1977, 1038),
23 jan. en 25 april 1979 (ibid., 1978-79, 578 en
1012).
(2) Zie Cass., 9 maart 1976 (A.C., 1976, 782).
(3) Zie Cass., 19 okt. 1976 (A.C., 1977, 212) en
17 jan. 1984, A.R. nr 7768 (ibid., 1983-84,
nr 254).
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ting volgens dewelke aldaar aanwezig
waren : « Frank van Kerkhoven, waarnemend voorzitter, als oudste der rechters
bij wettig belet van de titularis; Paul
Limpens, rechter; Frank Van Kerkhoven,
rechter ... »,
terwijl het bestreden vonnis enkel kan
gewezen worden door drie rechters die
bovendien alle zittingen over de zaak
dienen bijgewoond te hebben en het Hof
wegens genoemde tegenstrijdige vaststellingen niet kan nagaan of het bestreden
vonnis wel degelijk gewezen werd door
drie rechters en of deze drie rechters aile zittingen over de zaak hebben bijgewoond, hetgeen een schending van de artikelen 2, 78, 92 en 779 van het Gerechtelijk Wetboek uitmaakt:

Overwegende dat, zoals in het
middel wordt weergegeven, het proces-verbaal van de zitting van 31 januari 1986 vermeldt dat bij de uitspraak van het bestreden vonnis
aanwezig waren : de heren Frank
Van Kerkhoven, << wv. voorzitter »,
als oudste der rechters bij wettig belet van de titularis; Paul Limpens,
rechter; Frank Van Kerkhoven,
rechter;
Overwegende dat de dubbele vermelding van de rechter Frank Van
Kerkhoven onmiskenbaar een verschrijving is;
Overwegende dat het proces-verbaal geen andere rechter vermeldt
dan deze die volgens het bestreden
vonnis bij de uitspraak ervan aanwezig waren, zodat door de verkeerde dubbele vermelding van de rechter Frank Van Kerkhoven geen
tegenstrijdigheid tussen het procesverbaal van de zitting en het bestreden vonnis ontstaat; dat de vermeldingen in het vonnis tot inschrijving
van valsheid toe het bewij s opleveren dat bij de uitspraak van het
vonnis aanwezig waren de rechters
Frank Van Kerkhoven, Paul Limpens en Dirk Muylaert, die, zoals
door het proces-verbaal van de zitting van 10 januari 1986 wordt aangetoond, de behandeling van de
zaak in haar geheel hebben bijgewoond;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Nr. 3

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek en 3 van de
wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het bestreden vonnis, na te
hebben vastgesteld dat Ghysels Marnix
(tweede eiser) « zich volledig vergist
heeft nopens de eigenlijke rijwijze van
Hanssens », beschouwt: « de rechtbank
is derhalve van oordeel dat de aanrijding
in casu niet uitsluitend te wijten is aan
de inbreuk op artikelen 12.3.1, tweede
lid, a, van het koninklijk besluit van 1
december 1975 en 1.2de, a, van het
koninklijk besluit van 7 april 1976, die in
hoofde van Hanssens (verweerder) nochtans bewezen is gebleven, doch tevens
aan de niet aangepaste snelheid in hoofde van Ghysels (tweede eiser) (... ) Zijn
fout is naar het oordeel van de rechtbank zwaarder dan deze van Hanssens
(verweerder), zodat hij voor drie vierde
van zijn eigen schade dient in te staan »
en vervolgens stelt : << Hanssens Andre
(verweerder) dient aldus slechts voor een
vierde van de door de burgerlijke partijen geleden schade in te staan » en « veroordeelt (... ) Hanssens Andre (verweerder) om te betalen: 1° aan de burgerlijke
partij Ghysels Adelin (eerste eiser), een
vierde van 113.468 frank, hetzij achtentwintigduizend driehonderd vierenzestig
frank; 2° aan de burgerlijke partij Ghysels Marnix (tweede eiser), een vierde
van 1.427 frank of driehonderd zevenenvijftig frank "•
terwijl het slachtoffer van een onrechtmatige daad een deel van de schade
ingevolge deze onrechtmatige daad dient
te dragen aileen in het geval waar hij
zelf een fout heeft begaan in oorzakelijk
verband met de door hem geleden schade; de verdeling van aansprakelijkheid
tussen verschillende personen waarvan
de respectieve fouten een schade hebben
veroorzaakt, geen gevolg tegenover een
derde-slachtoffer kan hebben nu elk der
verantwoordelijken voor het geheel tegenover de derde-slachtoffer gehouden
is; het bestreden vonnis, dat aan eerste
eiser, eigenaar van het door tweede eiser
bestuurde voertuig, slechts een vierde
van zijn schade toekent om reden dat
tweede eiser een fout in oorzakelijk verband met het ongeval beging, maar dat
echter geen enkele fout in hoofde van
eerste eiser zelf weerhoudt, derhalve de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en 3 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
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Overwegende dat de appelrechters
oordelen dat het verkeersongeval te
wijten is aan fouten van tweede eiser en van verweerder; dat zij op
grond daarvan en van de vaststelling dat de fout van tweede eiser
groter is dan die van verweerder beslissen dat verweerder slechts voor
een vierde van de door de burgerlijke partijen - de eerste en de
tweede eiser
geleden schade
dient in te staan;
Overwegende dat de appelrechters, nu zij niet vaststellen dat eerste
eiser een met het ongeval oorzakelijk verbonden fout heeft begaan in
de zin van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek, hun beslissing wat eerste eiser betreft, niet
naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
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KAMER -

2 september 1986

1° VOORZIENING IN CASSATIE -

AFSTAND STRAFZAKEN BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - VAAGHEID VAN DEAFSTAND - BEGRIP.

2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - VERKEERSONGEVAL- ONOPZE'ITEL!JK DODEN EN ONOPZETTEL!JK TOEBRENGEN VAN SLAGEN EN VERWONDINGEN - VRIJSPRAAK - FOUT VASTGESTELD TEN LASTE VAN DE BEKLAAGDE GEEN VASTSTELL!NG WAARUIT KAN WORDEN
AFGELEID DAT ZONDER DIE FOUT DE SCHADE ZICH EVENEENS ZOU HEBBEN VOORGEDAAN ZOALS ZE ONTSTAAN IS - BESLISSING
NIET NAAR RECHT VERANTWOORD.

3° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENBURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN - VERNIETIGING VAN DE EINDBESLISSING OP EEN
VAN DIE RECHTSVORDERINGEN - VERNIETIG!NG VAN DE NIET DEFINIT!EVE BESLISSING
OP DE ANDERE - VOORWAARDEN.

1o Het Hot slaat geen acht op een at-

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de civielrechtelijke
vordering van eerste eiser tegen
verweerder, behalve in zoverre verweerder voor minstens een vierde
van de schadelijke gevolgen van het
ongeval aansprakelijk wordt verklaard; verwerpt de voorziening van
tweede eiser; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt tweede eiser in de kosten van zijn voorziening; veroordeelt verweerder in de
kosten van de voorziening van eerste eiser; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Gent, zitting houdende in
hoger beroep.
2 september 1986 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever . de h. Holsters,
raadsheer Gelijkluidende conclusie

van de h. Declercq, advocaat-generaal Advocaat · mr Dassesse

stand van voorziening wanneer eiser
enkel atstand heeft gedaan omdat hij
vond dat, ingeval de voorziening van
een andere partij zou worden verworpen, zijn eigen voorziening voor hem
geen belang meer zou hebben, terwijl
het beoogde geval zich niet heeft voorgedaan (1).

l---------------(1) Een afstand waaraan een hypothese of
een voorwaarde is verbonden, is daarom niet
noodzakelijk waardeloos. Het Hof slaat echter
geen acht op een afstand die zo vaag is dat de
vaststelling van het precieze voorwerp van de
afstand in werkelijkheid aan het Hof wordt
overgelaten. Dat is het geval wanneer de voorziening gericht is tegen verscheidene verweerders en eiser afstand doet « in zoverre zou
worden geoordeeld dat de voorziening te vroeg
ingesteld en voorshands niet ontvankelijk is >>
(Cass., 8 nov. 1978, A.C., 1978-79, 278; Cass., 26
maart 1980, ibid., 1979-80, nr. 479) of wanneer
de bestreden beslissing betrekking heeft op
twee burgerlijke rechtsvorderingen en de af
stand geschiedt met betrekking tot « de burgerlijke rechtsvordering » (Cass., 18 maart
1963, Bull. en Pas., 1963, I, 780). Hetzelfde
geldt wanneer eiser afstand doet van zijn voor
zienmg, in zoverre deze gericht 1s tegen « de
burgerlijke, niet definitieve beschikkmgen van
het bestreden arrest », zonder aan te geven om
{Zie Fervolg nota volgende biz)
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2o Niet naar recht verantwoord is de be-

slissing waarbij de beklaagde, die vervolgd werd wegens onopzettelijk doden
en onopzettelijk toebrengen van slagen
en verwondingen, wordt vrijgesproken
wanneer de rechter vaststelt dat de beklaagde een fout heeft begaan, maar
niet vaststelt dat ook zonder die fout
de schade zou zijn ontstaan, zoals ze
zich heeft voorgedaan (2).
3° De vernietiging, op de voorziening van

de burgerlijke partij, van de eindbe-

(Vervolg nota van vorige biz.)
welke burgerlijke beschikkingen het hier gaat
(Cass., 14 dec. 1959, A.C., 1960, 331). In al die
gevallen blijft de afstand zonder gevolg omdat
het Hof zich bij de vaststelling van het voorwerp en de perken van de afstand in de plaats
van eiser zou moeten stellen; de niet ontvankelijkheid is het gevolg van de ongewisheid.
Men stelt trouwens vast dat dezelfde logische
gedachtengang wordt gevolgd ten aanzien van
de voorziening zelf, die niet ontvankelijk
wordt verklaard wanneer ze gericht is tegen
" aile definitieve beschikkingen » van een arrest, vermits een dergelijke vage formulering
het Hof ertoe zou nopen een keuze te maken
onder de beslissingen die worden bestreden
(Cass., 20 dec. 1954, Bull. en Pas., 1955, I, 390).
Het is nochtans mogelijk dat de door de afstancldoend<.> eis0r gebr'Iikte formule onduideh,,k P.n vaag overkomt, maar dat het voorwerp
van de afstand in werkelijkheid met voldoende
zekerheid uit de gegevens van de zaak kan
worden afgeleid. Aldus heeft het Hof de afstand van een voorziening geldig bevonden
" in zoverre ze gericht is tegen de beschikkingen van het arrest die door het Hof niet als
eindbeslissingen zouden worden beschouwd »
(Cass., 1 dec. 1978, redengeving, A.C., 1978-79,
378, inz. biz. 383). Het Hof heeft ongetwijfeld
zonder aarzelen gezien om welke beschikkingen het hier ging.
Afgezien van de afstand, die geen gevolgen
kan hebben wegens de vaagheid van zijn voorwerp, komt het oak voor dat de afstand voorwaardelijk is, d.w.z. dat het Hof, om akte te
verlenen van de afstand, aangezocht wordt
vast te stellen dat een onzekere gebeurtenis,
waarvan eiser zijn afstand doet afhangen, zich
heeft voorgedaan. Het Hof kan niet geroepen
worden om de wil van eiser in diens plaats
kenbaar te maken. Een ogenschijnlijk voorwaardelijke afstand zal evenwel geldig zijn als
de onzekere gebeurtenis de beslissing is die
van het Hof wordt verwacht over een aan het
Hof onderworpen voorziening. In de zaak die
geleid heeft tot het van deze noot voorziene
arrest ver klaarden de eiseressen afstand te
w11len doen van hun voorziening, in zoverre
de \'Oorzienmg van een andere eiseres zou
worden verworpen, dit was niet de reden
waarom het Hof oordeelde geen acht te moeten slaan op die afstand
Volgens een vaste rechtspraak mag het Hof
de verg1ssmg verbeteren die e1ser heeft begaan, als h1j verkeerdelijk de overtuiging had

Nr. 4

slissing over de rechtsvordering van
die burgerlijke partij tegen een beklaagde en een civielrechtelijk aansprakelijke partij heeft de vernietiging
tot gevolg van de niet definitieve beslissing op de door die civielrechtelijk
aansprakelijke partij tegen een andere
beklaagde ingestelde rechtsvordering,
wanneer die beslissing aan dezelfde
onwettigheid lijdt, zelfs als de voorziening tegen die beslissing vooralsnog
niet ontvankelijk is en zelfs als eiser
zonder te berusten afstand heeft gedaan van zijn voorziening tegen die
beslissing (3).
dat de bestreden beslissing geen eindbeslissing is, om die reden afstand deed van zijn
voorziening; wanneer het Hof de beslissing als
een eindbeslissing beschouwt, slaat het geen
acht op een dergelijke afstand (Cass., 4 april
1984, A.R. nr. 3379, A.C., 1983-84, nr. 449, en
cone!. adv.-gen. J. Velu; Cass., 2 sept. 1986,
A.R. nr. 207, A.C., 1986-87, supra, nr. 1). Het is
evident dat de oplossing niet anders kan uitvallen als eiser, op de hoogte van de rechtspraak van het Hof, verklaart enkel afstand te
doen in zoverre het Hof zal oordelen dat de
bestreden beslissing geen eindbeslissing is.
Maar onder voorbehoud van dit bijzonder
geval is het onaanvaardbaar dat eiser, die twijfelt aan de gegrondheid van zijn cassatiemiddelen, meent zich te kunnen beveiligen tegen
een eventuele verwerping van zijn voorziening
door te verklaren dat hij afstand doet van die
voorziening in het geval dat het Hof de verwerping ervan zou overwegen. Wanneer een
eiser zich een tweede maal in cassatie voorziet
tegen de beslissing die reeds was bestreden in
een eerste cassatieberoep dat volgens hem zelf
« volstond », slaat het Hof geen acht op de afstand die betrekking heeft op de eerste voorziening en die eiser doet voor zover het Hof
zou oordelen dat die zelfde voorziening niet
volstaat (Cass., 9 juni 1981, A.R. nr. 6463, A.C.,
1980-81, nr. 579).
R.D.
(2) Zie Cass., 14 sept. 1982, A.R. nr. 7038
(A.C., 1982-83, nr. 36), 17 april 1984, A.R.
nr. 8371 (ibid., 1983-84, nr. 481) en 5 maart
1985 (ibid., 1984-85, nr. 401).
(3) Zie Cass., 9 maart 1976 (A.C., 1976, 782),
4 april 1979 (ibid., 1978-79, 918), 23 dec. 1981
(ibid., 1981-82, nr. 270) en 8 maart 1983
(ibid., 1982-83, nr. 373).
De vernietiging, op de voorziening van een
burgerlijke partij, zou enkel dan de vernietiging van een eindbeslissing op de rechtsvordering van een andere burgerlijke partij tot gevolg hebben, als tegen die besliss;ng een
regelmatig cassatieberoep was ingesteld (zie
Cass., 1 feb. 1977, A.C., 1977, 607, Cass., 21 nov
1979, ibid., 1979-80, nr 190; Cass., 29 sept. 1982,
redengeving, ibid., 1982-83, nr 73, Cass., 22
jan 1986, A.R. nr 4352 (ibid., 1985-86, nr 326).
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(VAN ROYEN, DE BIJ-DE VREDE N.V. T. DE COCK
J., COPPENS, DE COCK W., VAN LAERE; COPPENS
T. LANDSBOND VAN DE VERBONDEN DER BEROEPSZIEKENFONDSEN VAN BELGIE, DE COCK
W., VAN LAERE, VAN ROYEN, LANDSBOND DER
CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, LANDSBOND
DER LIBERALE MUTUALITEITSFEDERATIEN VAN
BELGIE, DE BIJ-DE VREDE N.V., RUELENS,
ROYALE BELGE N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 338)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 januari 1986 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorzieningen van Nicole
Van Royen en de naamloze vennootschap De Bij-De Vrede:

A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de verweerster Denise Coppens :
Overwegende dat bij een ter griffie van het Hof op 5 mei 1986 neergelegde akte mr. L. De Gryse, advocaat bij het Hof, namens en voor
rekening van de eiseressen verklaart afstand zonder berusting te
doen van de voorzieningen;
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de verweerders Joris De Cock, William De Cock en
Maria Van Laere :
Overwegende dat de eiseressen
aan het door hen aangevoerde middel als << belangrijke opmerking » laten voorafgaan : « eiseressen roepen
onderstaand middel alleen in in de
mate dat op de voorziening in cassatie van de beklaagde Denise Coppens een cassatie zou uitgesproken
worden; wordt op de voorziening
van de beklaagde Coppens geen vernietiging uitgesproken, dan leggen
de eiseressen Nicole Van Royen en
de N.V. De Bij-De Vrede zich bij het
arrest van 29 januari 1986 neer, omdat zij dan toch een definitieve beslissing hebben waarbij de beklaagde Coppens veroordeeld wordt om
hun schadevergoeding te betalen;
wordt daa.rentegen op de voo.rzie-
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ning van de beklaagde Coppens wel
een vernietiging uitgesproken, dan
hopen eiseressen op grond van o~
derstaand middel voor de verwiJzingsrechter de veroordeling van de
verweerders te kunnen bekomen,
onder andere voor het geval dat de
verwijzingsrechter mevrouw Coppens van aile verantwoordelijkheid
zou ontslaan; eiseressen willen gewoon vermijden dat zij uiteindelijk
noch vanwege mevrouw Coppens
noch vanwege de verweerders schadevergoeding zouden kunnen bekomen »;
Overwegende dat de voorziening
van Denise Coppens tegen de beslissing op de tegen haar ingestelde
strafvordering hierna wordt verworpen; dat zij afstand zonder berusting
doet van haar voorziening tegen de
beslissingen op de tegen haar ingestelde civielrechtelijke vorderingen;
Overwegende dat de eiseressen
Nicole Van Royen en de N.V. De
Bij-De Vrede, eensdeels, aldus geen
<< definitieve beslissing hebben waarbij de beklaagde Coppens veroordeeld wordt om hun schadevergoeding te betalen », terwijl, anderdeels, de schadeaanspraken van de
eiseressen tegen de verweerders Joris De Cock, William De Cock en
Marie Van Laere niet door de beslissingen op de tegen Denise Coppens
ingestelde strafvordering en civielrechtelijke vorderingen worden bepaald;
Dat er mitsdien geen redenen zijn
om akte te verlenen van de afstand;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 10.1.1° van het koninklijk besluit van
1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het Wegverkeer, 418, 419, 420 van het Strafwetboek,
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het hof van beroep zich in het
arrest onbevoegd verklaart om kennis te
nemen van de civielrechte!ijke vorderingen van de eiseressen tegen de verweerders op grand van de vrijspraak van de
beklaagde Joris De Cock en de buitenzakestelling als burgerlijk aansprakelijke
partijen van zijn ouders De Cock Van
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Laere, en op grand van onder andere
volgende overwegingen : « Door de afwezigheid van bijzonder ter plaatse geldende reglementering was de snelheid op de
plaats van het ongeval beperkt tot 90
kilometer per uur. De omstandigheid dat
verder op 55 meter een agglomeratieplaat staat die de snelheid beperkt tot 60
kilometer per uur, is ter zake ·Zander belang. Het hof kan een eventueel toekomstige wetsinbreuk niet in aanmerking nemen om een voorafgaande rijwijze te beoordelen. De gerechtsdeskundige
bepaalt in zijn eerste verslag een snelheid van de B.M.W. van 100 tot 120 kilometer per uur en in zijn tweede verslag
120 kilometer per uur, terwijl de deskundige aangesteld door de burgerlijke partij een maximale snelheid van 102 kilometer per uur bepaalt. Hoe men het ook
neemt, komt de snelheid ontwikkeld
door de B.M.W. niet als een volstrekt
niet te schatten snelheid gezien dergelijke snelheid op vele banen wel toegelaten is. Het was voor de beklaagde Coppens Denise daarenboven des te gemakkelijker om zich rekenschap te geven
van de ontwikkelde snelheid, doordat zij
de B.M.W. heeft opgemerkt tussen de
huizen en de vrRchtwagen. Had zij verder ean,~acht geschonken aan het verkeer met het oog op de gevaarssituatie
die zij met haar maneuver zou tot stand
brengen, kon zij opmerken hoe vlug deze
B.M.W. terug kon opgemerkt worden tussen de gestationeerde vrachtwagen en de
trekker, namelijk 100-110 meter van de
oprit en ten slotte v66r de trekker op
35-40 meter. Zij heeft de B.M.W. aldus
niet gevolgd, waaruit blijkt dat zij de
mogelijkheid om de snelheid van de
B.M.W. beter te beoordelen, niet heeft
gebruikt en dus het gevaar om de baan
op te rijden niet heeft begrepen, waaruit
des te meer blijkt dat zij ook niet gelet
heeft op de noodzaak om de witte scheidingslijn van het rijvak niet te overschrijden bij het uitvoeren van haar
maneuver. De reglementaire overdreven
snelheid van de bestuurder van de auto
B.M.W. is dan ook niet in oorzakelijk
verband met het ongeval. De bestuurder
De Cock Joris was sinds bijna 1 jaar
houder van een rijbewijs en zoon van
een garagist. Er is enerzijds geen reden
om te twijfelen aan zijn rijvaardigheid
en anderzijds moet hij wel zin voor verantwoordelijkheid gedragen hebben wanneer zijn vader hem toelaat een zeer dure wagen, volledig nieuw en eigendom
van de invoerder, te besturen. Er kan
ook evenmin getwijfeld worden aan de
behendigheid en de voorzichtigheid van
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deze persoon. Het is aldus niet bewezen
dat de snelheid en de rijwijze van de beklaagde De Cock Joris oorzaak dan medeoorzaak was van het ongeval, terwijl
zijn rijwijze wel veroorzaakt werd door
het maneuver van de beklaagde, die hem
onverwacht geen voorrang heeft gelaten
zoals het moest. De verantwoordelijkheid
voor het ongeval moet dan ook door haar
alleen en volledig gedragen worden »,

terw1jl, eerste onderdeel, overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, de rechter de afwezigheid van causaal verband tussen de
schade en de fout van de in een verkeersongeval betrokken autobestuurder
niet wettelijk kan afleiden uit de enkele
vaststelling dat de fout van die ene bestuurder geen onvoorzienbare hindernis
vormde voor een andere in het verkeersongeval betrokken autobestuurder of uit
de enkele vaststelling dat die andere bestuurder voor het ongeval verantwoordelijk is; de rechter overeenkomstig voormelde artikelen 1382 en 1383 slechts
wettelijk tot afwezigheid van oorzakelijk
verband tussen de schade en de fout van
die ene bestuurder kan besluiten, wanneer hij vaststelt dat de schade, zoals die
in concreto bestond, ook zou ontstaan
zijn zonder de fout van die ene bestuurder, en het arrest derhalve niet zonder
schending van de hager genoemde artikelen wettelijk kan besluiten dat de « reglementair overdreven , en dus foutieve
snelheid van de verweerder Joris De
Cock niet in oorzakelijk verband stand
met het ongeval, op grond van de enkele
vaststelling (pagina 8, § 1) dat de snelheid van de beklaagde De Cock niet als
een volstrekt niet te schatten snelheid
voorkwam, dat de beklaagde Denise Coppens zich gemakkelijk rekenschap kon
geven van de snelheid, impliciet maar
zeker dat de snelheid van De Cock geen
onvoorzienbare hindernis vormde voor
Coppens; het arrest evenmin wettelijk
tot de afwezigheid van dit causaal ver-·
band kan besluiten (pagina 9, § 4), op
grond van de enkele vaststelling dat de
bestuurster Denise Coppens voor het on·
geval verantwoordelijk was; het arrest
immers niet wettelijk tot de afwezigheid
van dit causaal verband tussen de schade en de overdreven snelheid van de beklaagde De Cock kan beslissen zonder
dat het vaststelt dat de schade, zoals die
zich in concreto had voorgedaan (onder
andere dood van Luc Beerens en verwondingen van Nicole Van Royen, Erwin
Ruelens en Joris De Cock), ook zou ontstaan zijn als de verweerder Joris De
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Cock de ter plaatse maximaal toegelaten
snelheid van 90 kilometer per uur niet
zou overtreden hebben, zodat het arrest
niet wettelijk verantwoord is en scherrding inhoudt van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek;

tweede onderdeel, het feit dat het sneller rijden door een autobestuurder op
een rijbaan dan de iets verderop aangekondigde maximum toegelaten snelheid
geen overtreding uitmaakt van artikel 11
van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer, niet
belet dat dit sneller rijden een overtreding kan uitmaken van artikel 10.1.1" van
datzelfde koninklijk besluit of een fout
of een onvoorzichtigheid of een gebrek
aan voorzorg in de zin van de artikelen
418, 419 en 420 van het Strafwetboek en
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
overeenkomstig di.t artikellO.l.lo elke bestuurder zijn snelheid immers moet regelen zoals vereist wegens onder andere
de plaatsgesteldheid, haar belemmering,
het zicht en de staat van de weg; deze
verplichting om de snelheid aan te passen en de hoger genoemde artikelen 418,
419, 420, 1382 en 1383 inhouden dat elke
bestuurder, voordat hij ter hoogte komt
van een verkeersbord dat de maximum
toegelaten snelheid beperkt, zijn snelheid zo moet verminderen dat hij, als hij
ter hoogte van het verkeersbord met de
beperking van de maximum toegelaten
snelheid komt, deze maximum toegelaten snelheid niet overschrijdt, en het arrest, dat erkent dat Joris De Cock op een
plaats waar de maximum toegelaten
snelheid 90 kilometer per uur bedroeg,
volgens de gerechtsdeskundige 100 a 120
kilometer per uur volgens de deskundige
van de N.V. Royale Belge maximaal 102
kilometer per uur reed, derhalve niet
wettelijk kan beslissen dat << de omstandigheid dat verder op 55 meter een agglomeratieplaat staat die de snelheid beperkt tot 60 kilometer per uur, (... ) ter
zake zonder belang (is) »; de rechters immers hadden moeten nagaan of Joris De
Cock zijn snelheid zo geregeld had of
nog had kunnen regelen dat hij bij het
bereiken van het verkeersbord F1 maximum 60 kilometer per uur zou gereden
hebben, zodat het arrest niet wettelijk
verantwoord is en schending inhoudt
van de artikelen 11 en 10.1.1° van het
koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, 418, 419, 420
van het Strafwetboek, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek,
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derde onderdeel, het arrest dat enkel
nagaat of Joris De Cock de ter plaatse
maximum toegelaten snelheid overtrad,
doch nalaat na te gaan of hij een fout
beging door zijn snelheid niet aan te
passen aan het zeer natte wegdek, niet
antwoordt op de appelconclusie van Denise Coppens, waarin ingeroepen was
(voornamelijk pagina 9 midden) dat Joris
De Cock voor de schade verantwoordelijk was wegens de door hem gevoerde
snelheid op een doornatte baan en waarin derhalve impliciet maar zeker gesteld
was dat Joris De Cock voor de schade
verantwoordelijk was omdat hij zijn
snelheid overeenkomstig artikel 10.1.1°
van het Wegverkeersreglement niet had
aangepast aan de staat van de weg, met
name het zeer natte wegdek, zodat het
arrest, bij gebrek aan antwoord op de
conclusie van Denise Coppens, niet regelmatig gemotiveerd is en artikel 97
van de Grondwet schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit geen enkele
vaststelling van het arrest kan worden afgeleid dat het ongeval en de
daaraan verbonden schadelijke gevolgen zich zonder de in hoofde van
Joris De Cock vastgestelde fout inzake snelheid zouden hebben voorgedaan zoals zij zich in concreto
voordeden;
Dat de appelrechters aldus hun
beslissing dat de fout van Joris De
Cock niet in oorzakelijk verband
staat met het ongeval en dat hij
dient te worden vrijgesproken, niet
naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
II. Op de voorziening van Denise
Coppens:
A. tegen de beslissing op de tegen
haar ingestelde strafvordering :
Overwegende dat de substanW~le
en op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. tegen de beslissingen op de
door de verweerders tegen haar
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ingestelde civielrechtelijke vorderingen:
Overwegende dat bij een ter griffie van het Hof op 12 mei 1986 neergelegde akte mr. J.M. Nelissen Grade, advocaat bij het Hof, namens en
voor rekening van eiseres verklaart
afstand zonder berusting te doen
van de voorziening;
Overwegende evenwel dat de hierna uit te spreken vernietiging van
de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen van de eiseressen
Nicole Van Royen en de N.V. De
Bij-De Vrede tegen de verweerders
Joris De Cock, William De Cock en
Maria Van Laere de vernietiging
medebrengt van de beslissing op de
civielrechtelijke vorderingen van
William De Cock en Maria Van
Laere tegen de eiseres Denise Coppens, welke beslissing op dezelfde
onwettigheid steunt, ook al is de
voorziening niet ontvankelijk en
zulks niettegenstaande de afstand
die geen berusting inhoudt;
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tegen haar ingestelde strafvordering; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt Denise Coppens in
de kosten van haar voorziening; veroordeelt de eiseressen Nicole Van
Royen en de N.V. De Bij-De Vrede
enerzijds en de verweerders Joris
De Cock, William D~ Cock en Maria
Van Laere anderzijds in de helft
van de kosten van de voorzieningen
van die eiseressen; verv.rijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
2 september 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters,
raadsheer Gelijkluidende conclusie
van de h. Declercq, advocaat-generaal Advocaten : mrs. De Gryse en Nelissen
Grade.

Nr. 5
2• KAMER - 3 september 1986

Om die redenen, en zonder dat er
grond is om het tweede en het derde onderdeel van het door de eiseressen Nicole Van Royen en de N.V.
De Bij-De Vrede aangevoerde middel te onderzoeken, verleent aan de
eiseres Denise Coppens akte van de
afstand van haar voorziening op civielrechtelijk gebied; verleent aan
de eiseressen Nicole Van Royen en
de N.V. De Bij-De Vrede akte van
de afstand van hun voorzieningen
tegen de verweerster Denise Coppens; vernietigt het bestreden arrest
in zoverre dit uitspraak doet over de
civielrechtelijke vorderingen van de
eiseressen Nicole Van Royen en de
N.V. De Bij-De Vrede tegen de verweerders Joris De Cock, William De
Cock en Maria Van Laere en over
de civielrechtelijke vorderingen van
William De Cock en Maria Van
Laere tegen Denise Coppens; verwerpt de voorziening van Denise
Coppens tegen de beslissing op de

VOORZIENING IN CASSATIE -

TERSTRAFZAKEN BURGERLIJKE
MIJN RECHTSVORDERING - ARREST DAT PROVISIONELE VERGOEDINGEN TOEKENT AAN BURGERLIJKE PARTIJEN, EEN ONDERZOEKSMAATREGEL BEVEELT EN DE ZAAK NAAR DE
EERSTE RECHTER VERWIJST
GEEN
BEVOEGDHE!DSGESCHIL - VOORZIENING V66R DE EINDBESLISSING - NIET ONTVANKELIJKHEID.

In haar geheel niet ontvankelijk is de
v66r de eindbeslissing ingestelde voorziening tegen een arrest dat, zonder
uitspraak te doen over een bevoegdheidsgeschil, de voor de schade uit een
verkeersongeval aansp1·akelijk bevonden beklaagde en diens verzekeraar
veroordeelt om provisionele vergoedingen te betalen aan de getroffene bij
het ongeval en aan het in diens rechten gesubrogeerde ziekenfonds, burgerlijke partijen, een onderzoeksmaatregel beveelt betreffende de lichamelijke schade van de getroffene en zegt
dat de rechtspleging moet worden
voortgezet voor de eerste rechter, zelfs
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als het door het ziekenfonds verkregen
bedrag van de provisionele vergoeding
overeenkomt met het door dat fonds
gevorderde bedrag (1).

(« ROYALE BELGE » N.V., OLY T. SCHOLTES,
LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 4908)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 december 1985 in
het Duits gewezen door het Hof van
Beroep te Luik, en gelet op de in die
taal gestelde voorziening;
Gelet op de op 24 februari 1986
door de eerste voorzitter gewezen
beschikking waarin wordt beslist
dat de rechtspleging vanaf de terechtzitting in het Frans zal worden
voortgezet;
Overwegende dat het arrest enkel
uitspraak doet over de burgerlijke
belangen;
I. Op de voorziening van eiseres,
naamloze vennootschap Royale Beige:
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door de verweerder Scholtes tegen
eiseres ingestelde rechtsvordering :
Overwegende dat eiseres afstand
doet van haar voorziening;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door de verweerster Landsbond der
Christelijke Mutualiteiten ingestelde
rechtsvordering :

Overwegende dat genoemde verweerster gesubrogeerd is in de rechten van de verweerder Scholtes en
dat het arrest aan die verweerder
een provisionele vergoeding toekent,
met bevestiging van de beroepen be(1) Zie cone!. O.M. bij Cass., 4 april 1984,
A.R. 3379 (Bull. en Pas., 1984, I, nr. 449), inz.
nrs. 28 tot 31 en de verwijzingen in de conclusie van het O.M.
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slissing een geneesheer-deskundige
aanstelt en zegt dat de rechtspleging moet worden voortgezet voor
de eerste rechter; dat die beslissing
geen eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering en geen uitspraak
doet over een bevoegdheidsgeschil;
Dat de voorziening voortijdig en
dus niet ontvankelijk is;
II. Op de voorziening van Christian Oly, beklaagde, tegen de beide
verweerders :
Overwegende dat het arrest aan
de verweerder Scholtes een provisionele vergoeding toekent, met bevestiging van de beroepen beslissing
een geneesheer-deskundige aanstelt
en zegt dat de rechtspleging zal
worden voortgezet voor de eerste
rechter; dat de verweerster Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
gesubrogeerd is in de rechten van
de verweerder Scholtes; dat derhalve de beslissingen waartegen de
voorziening gericht is, geen eindbeslissingen zijn in de zin van artikel
416 van het Wetboek van Strafvordering en geen uitspraak doet over
een bevoegdheidsgeschil;
Dat de voorziening voortijdig en
dus niet ontvankelijk is;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie van eiseres die
geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van de voorziening, verleent akte van de afstand van de
voorziening tegen de beslissing op
de rechtsvordering van de verweerder Scholtes tegen de eiseres naamloze vennootschap Royale Belge;
verwerpt de voorzieningen voor het
overige; veroordeelt iedere eiser in
de kosten van zijn voorziening.
3 september 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Helvetius - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal Advocaat: mr. De
Bruyn.
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(CONSTANT, LE ROI)
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2• KAMER - 3 september 1986

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5040)
1° ONDERZOEKSGERECHTEN

- BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER WAARBIJ
VERDACHTE
NAAR
DE CORRECTIONELE
RECHTBANK WORDT VERWEZEN NIET
GOEDGEKEURDE DOORHALING IN VERBAND
MET EEN BUITENVERVOLGINGSTELLING KENNELIJKE VERSCHRIJVING, DIE DE GELDIGHEID VAN EEN VERWIJZING VAN DEVERDACHTE NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK NIET AANTAST.

2° SLAGEN EN VERWONDINGEN, DODEN - WANBEDRIJF OMSCHREVEN IN ART.
421 SW.- TOEDIENING VAN EEN STOF DIE DE
DOOD KAN VEROORZAKEN OF DE GEZONDHEID ERNSTIG KAN SCHADEN - BEGRIP.

1" Wanneer

een beschikking van de
raadkamer vermeldt dat zij, met overneming van de motieven van het
openbaar ministerie, de voornoemde
en in de vordering van het openbaar
ministerie omschreven verdachten
naar de correctionele rechtbank verwijst voor uitspraak als naar recht
over de in die vordering omschreven
tela.stlegging, en wa.nneer na die vermelding de doorgeha.a.lde woorden
voorkomen « zegt dat er ten la.ste van
de verdachte geen vervolging meer
dient te worden ingesteld », zonder dat
die doorhaling is goedgekeurd, is naar
recht verantwoord het arrest dat, na te
hebben vastgesteld dat de zinsnede betreffende de buitenvervolgingstelling
voortvloeit uit een kennelijke verschrijving, beslist dat die verschrijving
de geldigheid niet aantast van de beslissing waarbij de verdachten naar de
correctionele rechtbank worden verwezen.

2" Waar art. 421 Sw. alle opzettelijke

handelingen bestraft waa.rdoor iema.nd
een ander hoe dan oak een schadelijke
stof doet of laat innemen, met als onopzettelijk gevolg dat het innemen de
gezondheid heeft geschaad, slaat het
op alle handelingen wa.a.rvan de aaneenschakeling noodzakelijkerwijs tot
de strafbare « toediening » heeft geleid
(1).
(1) Cass., 7 sept. 1950 (A.C., 1950, 743).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 februari 1986 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
I. Op de cassatieberoepen van de
twee eisers :
Over het eerste middel, dat door de eisers wordt aangevoerd en is afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 78 van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat twee gedrukte regels uit het
formulier dat heeft gediend voor het opstellen van de beschikldng tot verwijzing
van 24 november 1983 door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi zijn geschrapt, zonder
dat die schrapping werd goedgekeurd en
na overeenkomstig de rechtspraak van
het Hof van Cassatie, te hebben beslist
dat artikel 78 van het Wetboek van
Strafvordering van toepassing is op aile
authentieke akten van de strafrechtspleging, stelt « dat de beschikking elke tPijfel of dubbelzinnigheid uitsluit nopens
de verwijzing naar de correctionele
rechtbank, dat de beslissing de motieven
van het openbaar ministerie overneemt,
dat wil zeggen dat zij erkent dat er tegen de verdachten (thans eisers) voldoende bezwaren bestaan en vaststelt
dat de feiten van de telastlegging met
correctionele straffen strafbaar zijn, dat
zij vervolgens " de vier voornoemde en
in de vordering omschreven verdachten " dat wil zeggen de vier beklaagden,
naar' de correctionele rechtbank verwijst,
dat de voorgedrukte zin die volgt en
waarvan de '>Chrapping als niet bestaande wordt beschouwd, de voorafgaande
formele en uitdrukkelijke beslissing niet
aantast, dat die zin klaarblijkelijk op
niemand van toepassing kan zijn en zeker niet op de vier beklaagden, dat de
beschikking tot verwijzing als dusdanig
volledig en volmaakt is, ook al bevat zij
ook, ten gevolge van een ~laarblijkelij~e
zij het betreurenswaard1ge verstroOI~
heid, een zinsnede betreffende een bmtenvervolgingstelling, dat het ontbreken
van een apostrof of van de letters "es"
na de letter " 1 " v66r het woord " inculpe " bevestigt dat de raadkamer geen
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beslissing van buitenvervolgingstelling
ten aanzien van een of meer individuen
heeft willen uitspreken » en « dat de
raadkamer, na hen ondubbelzinnig naar
de correctionele rechtbank te hebben
verwezen, voor dezelfde telastlegging
vanzelfsprekend niet meer kon beslissen
dat er te hunnen laste of ten laste van
een van hen geen vervolging meer diende te worden ingesteld, dat het onregelmatig geschrapte gedeelte van de beschikking een toevallige en onbetekende
zinsnede is, die geen afbreuk doet aan
de geldigheid van de verwijzing van de
beklaagden naar de correctionele rechtbank »,
terwijl, eerste onderdeel, enerzijds,
ingevolge artikel 78 van het Wetboek van
Strafvordering, dat op aile akten van de
rechtspleging van toepassing is, niet tussen de regels mag worden geschreven en
doorhalingen en verwijzingen door de
rechter en de griffier goedgekeurd worden en getekend, de niet goedgekeurde
doorhalingen en verwijzingen als niet bestaande worden beschouwd, de nietigheid van een onregelmatige opgestelde
akte ingevolge die bepaling vaststaat, behalve in de gevallen dat de niet goedgekeurde doorhalingen niets te maken hebben met de substantHHe of op straffe van
nietigheid voorgeschreven vormvereisten, en, anderzijds, de toepassing van
dat artikel 78 een tegenstrijdigheid tussen verwijzing en buitenvervolgingstelling doet ontstaan in het beschikkende
gedeelte van die beschikking, welke
tegenstrijdigheid de aard van de beslissing zelf aantast, te weten het beschikkende gedeelte dat wezenlijk en substantieel is en op straffe van nietigheid is
voorgeschreven;
tweede onderdeel, het arrest niet antwoordt op de argumenten die de eisers
hanteren om de dubbelzinnigheid en de
mogelijke aantasting van de tekst van de
betwiste beschikking aan te tonen;

Over de twee onderdelen samen :
Overwegende dat de beschikking
van 24 november 1983 van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Charleroi, met overname
« van de motieven van het openbaar
ministerie », stelt dat zij « de vier
voornoemde en in de bijgevoegde
vordering van het openbaar ministe:rie omschreven verdachten », dat
wil zeggen, onder meer de twee eisers, « naar de correctionele rechtbank verwijst ... voor uitspraak als
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naar recht over de in die vordering
omschreven telastlegging »;
Dat die vermeldingen in de genoemde beschikking worden gevolgd
door de geschrapte woorden, zonder
dat die schrapping werd goedgekeurd : « zegt dat er geen reden is
thans de vervolging voort te zetten
in zoverre zij de verdachte betreft »;
Overwegende dat ingevolge artikel 78 van het Wetboek van Strafvordering, dat toepasselijk is op alle
authentieke akten van de strafrechtspelging, een niet goedgekeurde schrapping als niet bestaande
wordt beschouwd;
Dat, evenwel, de voormelde vermelding die luidt : « zegt dat de procedure thans niet moet worden
voortgezet ... », een uitdru.kkelijke
materii:He vergissing is, nu de beschikking, zoals uit de motieven ervan en uit het eerste lid van haar
beschikkende gedeelte blijkt, << de
voornoemde en in de bijzondere vordering omschreven verdachte11 »
naar de correctionele rechtbank
heeft verwezen wegens de in die
vordering aangewezen telastlegging
die op artikel 421 van het Strafwetboek is gegrond;
Overwegende dat het hof van beroep, door te stellen << dat de beschikking tot verwijzing als dusdanig volledig en volmaakt is, ook al
bevat zij, ten gevolge van een klaarblijkelijke zij het betreurenswaardige verstrooidheid, een zinsnede betreffende een buitenvervolgingstelling (en) dat het onregelmatig geschrapte gedeelte van het dispositief
van de beschikking een toevallige
en onbetekende zinsnede is » en
door te beslissen << (dat die zinsnede) geen afbreuk doet over de geldigheid van de verwijzing van de beklaagden naar de correctionele
rechtbank », derhalve de conclusie
van de eisers heeft beantwoord en
zijn beslissing naar recht heeft verantwoord;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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II. Op het cassatieberoep van de
eiser Le Roi :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 421 van het Strafwetboek, 21
en 22 van de wet van 17 april 1978 houdende de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering,
doordat het arrest erop wijst dat het
wanbedrijf, dat bij artikel 421 van het
Strafwetboek wordt bestraft, een aflopend wanbedrijf is dat volleidg is voltrokken op het ogenblik dat het schadelijk gevolg van de handeling tot stand
komt, dat wil zeggen op het ogenblik dat
de gezondheid is geschaad en niet wanneer de ontwikkeling van de ziekte of de
arbeidsongeschiktheid eindigt,
en doordat het arrest overigens vaststelt dat de laatste verstrekking van het
geneesmiddel door eiser op 7 en 8 februari 1980 is gebeurd,
terwijl het arrest, om de datum te bepalen waarop het wanbedrijf voor het
laatst is gepleegd, vaststelt dat de toestand van het kind Frederic Giot tot midden in de maand maart 1980 ernstig is
gebleven, wat erop neerkomt het misdrijf omschreven in artikel 421 van het
Strafwetboek te beschouwen als een
voortdurend wanbedrijf dat blijft bestaan zolang de gevolgen van het geneesmiddel merkbaar zijn; het hof van beroep, om de datum vast te stellen
waarop het wanbedrijf voor de laatste
maal was voltrokken, op precieze wijze
de datum had moeten aanwijzen waarop
de laatste inname van het geneesmiddel
de eerste uitwerking op de gezondheid
van de getroffene had gehad, zonder
acht te slaan op het ogenblik waarop de
gevolgen van dat geneesmiddel konden
blijven voortduren; het hof van beroep
derhalve zijn beslissing niet naar recht
heeft verantwoord volgens welke de verjaring van de strafvordering op geldige
wijze was gestuit op 17 februari 1983
door het proces-verbaal van de terechtzitting van de raadkamer, zonder vast te
stellen dat de verslechting van de gezondheidstoestand van Frederic Giot
zich na 17 februari 1980 had voorgedaan;
het derhalve de artikelen 97 van de
Grondwet, 21 en 22 van de wet van 17
april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
heeft geschonden :

Overwegende dat het middel niet
aa.ngeeft waardoor de bestreden beslissing de artikelen 97 van de
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Grondwet en 421 van het Wetboek
van Strafvordering zou hebben geschonden; dat het, in die mate, bij
gebrek aan duidelijkheid, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest, voor
het overige, vaststelt dat de hoeveelheid capsules die de eiser Le Roi op
7 en 8 februari 1980, inzonderheid
op voorschrift van de eiser Constant, heeft afgeleverd met een gebruik gedurende meer dan zesentwintig dagen overeenstemden, zodat Frederic Giot zijn behandeling
tot 2 maart 1980 heeft kunnen voortzetten;
Dat het aldus zijn beslissing naar
recht verantwoordt volgens welke
de eiser Le Roi tot die datum van 2
maart 1980, in de zin van artikel421
van het Strafwetboek, aan Frederic
Gio de in de telastlegging bedoelde
stof heeft toegediend en dat de verjaring van de strafvordering door
het proces-verbaal van de terechtzitting van de raadkamer van 17 februari 1983 op geldige wijze is gestuit;
Overwegende dat artikel 421 van
het Strafwetboek immers, door het
bestraffen van elke vrijwillige handeling waardoor een persoon aan
een ander een schadelijke stof doet
nemen of toedient, met het onvrijwillige gevolg dat de gezondheid
door die inname wordt geschaad, alle handelingen bestraft waarvan de
opeenvolging noodzakelijk tot de
schuldige « toediening » heeft geleid;
Dat het middel, in dat opzicht,
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
voorzieningen; veroordeelt eiser in
de kosten van zijn voorziening.

Nr. 7
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3 september 1986 - 2' kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. R. Lorent en R. Hougardy, Charleroi.
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. LACROIX, MARECHAL, SAINTVITEUX, POLEGATO, MAJERUS, CUEVAS-ALVAREZ)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5127)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 maart 1986 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik, kamer van inbeschuldigingstelling;

Nr. 7
2'

KAMER -

3 september 1986

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN SV., ARTT. 479 EN 483 - MAGISTRAAT, VERDACHTE - ONDERZOEKSGERECHT - BEOORDELING VAN DE BEZWAREN.

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN MAGISTRAAT - VERVOLGING WEGENS EEN
MISDAAD- ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING, DAT DE MISDAAD
CORRECTIONALISEERT - INSTELL!NG VAN
DE STRAFVORDERING - PROCUREUR-GENERAAL BIJ UITSLUITING BEVOEGD.

1° De artt. 479 en 483 Sv. wijken af van

het beginsel volgens hetwelk elk voorbereidend onderzoek a.anleiding geeft
tot een beoordeling van de bezwaren
door het onderzoeksgerecht (1).
2° In het bij art. 479 Sv. bepaalde geval

komt alleen aan de procureur-generaal
bij het hoi van beroep, met uitsluiting
van alle onderzoeksgerechten, het
recht toe de strafvordering in te stellen bij het bevoegde vonnisgerecht;
van die regel wordt niet afgeweken
wanneer de procureur-generaa.J vooraf
de eerste voorzitter van het hof van
beroep heeft gevorderd een onderzoek
te verrichten, noch wanneer de kamer
van inbeschuldigingstelling, op de vordering van de procureur-generaal, een
misdaad correctionaliseert door verzachtende omstandigheden aan te nemen (2).

(1) en (2) Zie de verwijzingen in cone!. O.M.
(Bull. en Pas., 1987, I, nr. 7).

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van van artikel 479 van het
Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden arrest beslist te
onderzoeken of de strafvordering ontvankelijk was en of er gronden van niet-ontvankelijkheid van die vordering bestaan,
tezwijlluidens artikel 479 van het Wetboek van Strafvordering de kamer van
inbeschuldigingstelling daartoe niet bevoegd is en zich ertoe diende te beperken de taak om te handelen als naar
recht aan de procureur-generaal over te
laten:

Overwegende dat de artikelen 479
en 483 van het Wetboek van Strafvordering afwijken van het beginsel
volgens hetwelk elk voorbereidend
onderzoek aanleiding geeft tot een
beoordeling van de bewaren door
een onderzoeksgerecht;
Overwegende dat in het bij artikel
479 van het Wetboek van Strafvordering bepaalde geval het de procureur-generaal bij het hof van beroep
is die met uitsluiting van alle onderzoeksgerechten bevoegd is om de
strafvordering te brengen voor het
bevoegde vonnisgerecht; dat van die
regel niet wordt afgeweken wanneer
de aanhangigmaking is voorafgegaan door een opsporingsonderzoek
tot het doen uitvoeren waarvan de
procureur-generaal de eerste voorzitter van het hof van beroep heeft
gevorderd, en evenmin wanneer de
kamer van inbeschuldigingstelling,
op de vordering van de procureurgeneraal, een misdaad correctionaliseert door het aannemen van verzachtende omstandigheden;
Overwegende derhalve dat ten deze de kamer van inbeschuldigingstel-
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ling die door de procureur-generaal
bij het Hof van Beroep te Luik uitsluitend was gevorderd om, door
aanneming van verzachtende omstandigheden, de aan de verdachten
ten laste gelegde misdaden te correctionaliseren, niet zonder de in
het middel aangewezen wetsbepalingen te schenden, uitspraak kon
doen over de ontvankelijkheid van
de strafvordering;
Dat het middel gegrond is;

NAAR EEN ONDERZOEKSRECHTER VAN EEN
ANDERE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
- RAADKAMER VAN DIE RECHTBANK BEVOEGD.

3° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - GEWETTIGDE VERDENKING - RECHTSGEBIED
VAN HET HOF VAN BEROEP- VERDENKING,
GERICHT TEGEN ALLE MAGISTRATEN VAN
HET RECHTSGEBIED - VERWIJZING NAAR
EEN RECHTBANK IN EEN ANDER RECHTSGEBIED.

1•,

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede middel dat niet tot cassatie
zonder verwijzing kan leiden, vernietigt het bestreden arrest; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest; laat de kosten
ten laste van de Staat; verwijst de
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
3 september 1986 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de
h. Krings, procureur-generaal - Advocaat: mr. Kirkpatrick.
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3 september 1986

1° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - GEWETTIGDE VERDENKING ONDERZOEKSRECHTER - VERWIJZING NAAR EEN ONDERZOEKSRECHTER VAN EEN ANDERE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN -

RAADKAMER - VERWIJZING OP GROND VAN GEWETTIGDE VERDENKING VF.RWIJZING

Nr. 8

z• en 3• Wanneer uit de omstandigheden blijkt dat het voor alle magistraten van het rechtsgebied van het hof
van beroep onmogelijk is de zaak te
onderzoeken, erover uitspraak te doen
of aan de berechting ervan deel te neme.n zonder bij de openbare opinie gewettigde verdenking te doen ontstaan
omtrent hun strikte partijdigheid, onttrekt het Hof de zaak aan de onderzoeksrechter en beveelt de verwijzing
van de zaak naar de onderzoeksrechter van een andere rechtbank die daarvan verslag zal uitbrengen voor de
raadkamer van die rechtbank.

(PROCUREUR-GENREAAL BIJ HET HOF
BEROEP TE BERGEN IN ZAKE B ... )

VAN

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5367)

HET HOF; - Gelet op de verdering tot verwijzing op grond van gewettigde verdenking,. ingesteld door
de procureur-generaal bij het Hof
van Beroep te Bergen;
Overwegende dat het op 26 augustus 1986 op de griffie van het Hof
neergelegde verzoekschrift ertoe
strekt de zaak die thans aanhangig
is bij de onderzoeksrechter te Charleroi, Jean-Louis Maufroid, en die
betrekking heeft op B... tegen wie
op 9 augustus 1986 een onderzoek is
ingesteld wegens moord, te verwijzen naar een onderzoeksrechter van
een ander rechtsgebied, met het oog
op uitspraak achteraf door de onderzoeks- en vonnisgerechten van dat
rechtsgebied;
Overwegende dat het verzoekschrift als gronden aanvoert dat B. ..

Nr. 9
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achtereenvolgens het ambt van sub- staan omtrent hun strikte onpartijstituut-procureur des Konings te digheid;
Charleroi heeft uitgeoefend van
Dat geen enkele voorbereidende
april 1959 tot 30 december 1974 en
van substistuut-procureur-generaal beschikking in de huidige stand van
bij het Hof van Beroep te Bergen het geding nodig lijkt en dat de vorvan 31 december 1974 tot 31 januari dering tot onttrekking van de zaak
1983, dag waarop hij op zijn verzoek terstond moet worden toegewezen;
bij koninklijk besluit van 13 januari
1983 in ruste is gesteld;
- dat B... in zijn hoedanigheid
van
substituut-procureur-generaal
herhaaldelijk het ambt van openbaar ministerie heeft uitgeoefend bij
Om die redenen, onttrekt de zaak
het Hof van Assisen van de provin- aan de onderzoeksrechter van de
cie Henegouwen en er in een vijftig- Rechtbank van Eerste Aanleg te
tal zaken heeft gevorderd;
Charleroi; beveelt de verwijzing van
- dat B... tijdens de meer dan de zaak naar de onderzoeksrechter
twintig jaar ambtsuitoefening bij de van de Rechtbank van Eerste Aanmagistratuur in het rechtsgebied leg te Luik, die daarvan verslag zal
van het Hof van Beroep te Bergen uitbrengen voor de raadkamer van
vriendschapsbanden heeft aange- die rechtbank.
knoopt met verschillende van zijn
3 september 1986 - 2• kamer - Voorcollega's en met een groot aantal onder hen geroepen was zitting te hou- zitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluiden;
dende conclusie van de h. Krings, procu- dat de verschijning van B ... reur-generaal.
voor het Hof van Assisen van Henegouwen niet alleen de geloofwaardigheid en het gezag zou aantasten
van de magistraten die in zijn zaak
zitting zouden moeten houden, maar
ook de geloofwaardigheid van de te
wijzen beslissing;
Nr. 9
- dat op dezelfde gronden de
zaak ook moet worden onttrokken
1• KAMER - 4 september 1986
aan de onderzoeksrechter te Charleroi en in het algemeen aan de onderzoeksgerechten van het rechtsge- 1° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN
bied van het Hof van Beroep te
TAFEL EN BED - HOGER BFROEP TEBergen die zowel voor de voorlopige
GEN EEN VONNIS WAARBIJ DE ECHTSCHEIhechtenis als voor de regeling van
DING WORDT TOEGESTAAN - HOGER BEde procedure van de zaak kennis
ROEP - VERVAL - BEPERKING.
zouden moeten nemen;
Overwegende dat de in het verzoekschrift uiteengezette omstandigheden aantonen dat het voor aile
magistraten van het rechtsgebied
van het Hof van Beroep te Bergen
onmogelijk is de zaak te onderzoeken, erover uitspraak te doen of aan
de berechtiging ervan deel te nemen, zonder bij de openbare opinie
gewettigde verdenking te doen ont-

2° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN- VONNIS WAARBIJ DE ECHTSCHEIDING
WORDT TOEGESTAAN - HOGER BEROEP VERVAL- BEPERKING.

lo en 2o De bepaling van art. 1273 Ger. W.,

krachtens welke hager beroep, op
straffe van verval, moet ter kennls
worden gebracht van de gdffier van de
rechtbank die de bestreden beschikking heeft gewezen, is enkel van toe-
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passing op de beschikking waarbij de
echtscheiding wordt toegestaan (1}.

(G ... T. D... )

Nr. 9

king dat de echtscheiding toeliet, doch
niet het beschikkende gedeelte betreft
dat uitspraak doet over de vereffeningsverdeling van een huwelijksgemeenschap (schending van de artikelen 1050,
1051, 1056, 1057, 1058, 1050 en 1273 van
het Gerechtelijk Wetboek):

ARREST

(A.R. nr. 5232)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 juni 1985 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1050, 1051, 1056, 1057, 1058, 1060 en
1273 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest eiseres vervallen
verklaart van haar hoger beroep « voor
zoveel het gericht is tegen de beschikking van het bestreden vonnis waarbij
de echtscheiding wordt toegestaan op de
hoofdvordering van huidige gei:ntimeerde » (verweerder) en het hoger beroep
slechts gegrond verklaart « in de mate
dat het de aanstelling viseert van meester M. Vroninks als werkende notaris, in
verband met de vereffening en verdeling
van de onder partijen bestaande verdeeldheid »,
terwijl eiseres in het gemotiveerd verzoekschrift tegen het vonnis van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt
had Iaten gelden dat de rechtbank ten
onrechte onder meer als grond tot echtscheiding had aanvaard dat zij de spaargelden zou weggenomen hebben en overgeheveld hebben naar een kind uit een
vorig huwelijk, waardoor de rechtbank
niet alleen meer zei dan werd aangeboden te bewijzen, maar eveneens reeds
gedeeltelijk uitspraak deed over de vereffening-verdeling die nog niet ter sprake was, en het arrest nalaat op dit middel een antwoord te geven (schending
van artikel 97 van de Grondwet) en terwijl de toepassing van het verval van beroep, voorzien in artikel 1273 van het Gerechtelijk Wetboek, restrictief dient toegepast te worden op de enkele beschik(1) Cass., 31 mei 1974 (A.C., 1974, 1080); 13
nov. 1975 (A.C., 1976, 323). Zie : STORME en
Bevoegdheids- en procedureperikelen in familierechtelijke geschillen "• T.P.R.,
1985, 130, nr 77, J. LAENENS, « Hoger beroep
tegen een vonnis dat de echtscheiding toestaat », voetnoot onder Hof van Beroep Brussel, 3 feb 1981, R. HI:, 1981-82, kol. 2105.
DECONINCK, «

Overwegende dat het arrest eise-·
res op grond van artikel 1273, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek
vervallen verklaart van haar hoger
beroep, in zoverre het gericht is tegen de beschikking van het bestreden vonnis waarbij de echtscheiding
werd toegestaan op de hoofdvordering van verweerder, en het hoger
beroep slechts gegrond verklaart in
zoverre het de aanwijzing beoogde
van de notaris voor de vereffening
en verdeling van de onder de partijen bestaande onverdeeldheid;
Overwegende dat de beschikkingen van vonnissen die onder toepassing van voornoemde wetsbepaling vallen, enkel de beschikkingen
zijn waarbij echtscheiding wordt
toegestaan;
Overwegende dat eiseres in het
verzoekschrift in hoger beroep had
doen gelden dat de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Hasselt ten onrechte onder meer als grond tot
echtscheiding had aanvaard dat zij
de spaargelden zou weggenomen en
overgeheveld hebben naar een kind
uit haar vorig huwelijk;
Overwegende dat voornoemde
rechtbank zodoende niet heeft beslist over de vereffening-verdeling,
maar enkel over handelingen die zij
ten laste van eiseres in aanmerking
neemt als grond tot echtscheiding;
Overwegende dat het hof van beroep, aldus, in zoverre het eiseres
van haar hoger beroep vervallen
verklaart, zijn beslissing regelmatig
motiveert en een juiste toepassing
van de in het middel vermelde wetsbepalingen maakt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Nr. 10
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
4 september 1986 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal- Advocaat: mr. Philippe Gerard.
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ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED- GRONDEN VAN ECHT·
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Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet en 870 van het Gerechtelijk Wetboek
en, voor zoveel nodig, 1315 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, na te hebben overwogen dat « volgens artikel 229 van het
Burgerlijk Wetboek elke echtgenoot echtscheiding kan vorderen op grond van
overspel door de andere gepleegd, mits
het overspel een beledigend karakter
heeft ... », besluit tot de afwijzing van
het door eiseres ingesteld beroep en derhalve tot de bevestiging van het vonnis a
quo, dat de echtscheiding op grond van
artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek
heeft toegestaan, onder meer op grond
.van de overweging dat « er niet is aangetoond dat het (verweerder) is die reeds
in oktober 1981 deze relatie heeft uitgelokt. Verder blijkt niet dat hij die relatie
heeft aangemoedigd of zelfs maar aanvaard ... »,

terwijl, eerste onderdeel, geen der aangehaalde redenen, noch enige andere,
OVERSPEL BELEDIGEND
SCHEIDING een antwoord inhoudt op het middel
KENMERK.
door eiseres in haar akte van hoger beroep aangevoerd, volgens hetwelk « de
Overspel is enkel dan een grand .tot ech_t- heer Joannes Patry nalaat het beledischeiding wanneer het beled1gend 1s; gend karakter van deze vaststelling in
de feitenrechter vermag te oordelen overspel te bewijzen ... Het beledigend
dat, bij gebreke van daarmee strijdigf! karakter van de tekortkoming volgt evenomstandigheden, het overspel beledi- eens niet uit de zwaarwichtigheid van
gend is. (Art. 229 B.W.) (1).
de aangevoerde feiten, ook niet in geval
van overspel ... Alhoewel Joannes Patry
de bewijslast heeft niet aileen van de
(V... T. P ... )
overspelige verhouding, doch vooral van
het beledigend karakter, kan ter zake
enkel vastgesteld worden dat Joannes
ARREST
Patry in gebreke blijft het beledigend
karakter te bewijzen; niet alleen faalt Jo(A.R. nr. 5242)
annes Patry inzake de bewijslast van het
beledigend karakter van het vastgestelde
HET HOF; - Gelet op het bestre- overspel, doch er zijn ter zake meer dan
den arrest, op 17 oktober 1985 door ernstige aanwijzingen van het wederhet Hof van Beroep te Gent gewe- zijds akkoord van de echtgenoten Joannes Patry-Mariette Vandenberghe van elzen;
kaars eventuele huwelijksontrouw. Het
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ; is ter zake duidelijk dat het vonnis a quo
(1) Cass., 30 jan. 1936, Pas., 1936, I, 137; 29
de bewijslast heeft omgedraaid en van
maart 1973 (A.C., 1973, 763) en de verwijzing
de oorspronkelijke verweerster, meen auteurs vermeld in de cone!. van proc.-gen.
vrouw Mariette Vandenberghe, de bewijsGanshof van der Meersch, in Bull., 1973, 726; 8
last heeft gevraagd van het niet beledimaart 1984 (A.C., 1983-84, nr. 392); 17 jan. 1985
gend karakter van het vastgestelde over(A.C., 1984-85, nr. 291). Zie E. VIEUJEAN, « Ex<;~
spel; ter zake is het aan de eiser op
men de jurisprudence (1970-75) », Rev. cnt.
jur. beige, 1978, 319, nr. 82; BAETEMAN en GER·
hoofdvordering, namelijk Joannes Patry,
LO, « Overzicht van rechtspraak (1975-1980),
om het beledigend karakter te bewijzen;
Personen en familierecht », T.P.R., 1981, nr
wanneer mijn verzoekster derhalve argu63; POITEVIN en H!ERNAUX, « Divorce et separamentatie opwerpt om het niet beledigend
tion de corps, Chronique de jurisprudence >>
karakter van het overspel aan te wijzen,
(1976-1979), JT., 1980, 94, BAETEMAN en BAX,
is dit enkel om aan te wijzen dat er ter
« Het echtscheidingsrecht in Belgie » (Story
zake voldoende elementen aanwezig zijn
Sc1enta, 1977), nrs. 7 en 372.
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om de echtscheiding ter zake niet toe te
kennen en desgevallend mijn verzoekster toe te laten met alle rechtsmiddelen,
getuigen inbegrepen, het niet beledigend
karakter van het overspel ten hare nadele te bewijzen »; zodat het arrest niet gemotiveerd is zeals vereist door artikel 97
van de Grondwet;
tweede onderdeel, naar luid van artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek iedere partij het bewijs van de door haar
aangevoerde feiten dient te leveren, zodat het arrest, dat, door de hierboven
vermelde overwegingen, op eiseres, de
bewijslast legt van het niet beledigend
karakter van het door haar gepleegd
overspel, waarop haar echtgenoot (oorspronkelijke eiser, thans verweerder),
zijn vordering tot echtscheiding stoelt,
de wettelijke bepalingen inzake bewijslast, meer in het bijzonder artikel 870
van het Gerechtelijk Wetboek, miskent:

Overwegende dat overspel enkel
dan een grond tot echtscheiding is
wanneer het beledigend is;
Overwegende dat de feitenrechter
vermag te oordelen dat, bij gebreke
van daarmee strijdige omstandigheden, het overspel beledigend is;
Overwegende dat het arrest die
rechtsregelen aanstreept en tevens
de twee overeenkomsten ontleedt
die volgens verweerster aantonen
dat het overspel niet beledigend
was;
Dat het hof van beroep aldus aan
het vereiste van artikel 97 van de
Grondwet voldoet en de wettelijke
regelen inzake de bewijslast niet
schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
4 september 1986 - 1c kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler.
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INKOMSTENBELASTINGEN NENBELASTING - BEWIJSVOERING NEN EN INDICIEN VAN GEGOEDHEID.

PERSOTEKE-

Wordt de belastbare grondslag geraamd
volgens tekenen of indicien, te weten
bepaalde door de belastingplichtige gedane uitgaven, waaruit een hogere
graad van gegoedheid blijkt dan uit de
door de belastingschuldige aangegeven
inkomsten, dan behoeft deze, wanneer
hij aantoont dat die gegoedheid voortspruit uit andere inkomsten, niet te
bewijzen dat deze inkomsten werkelijk
zijn aangewend voor die uitgaven (1}.
(Art. 247 W.I.B.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. SCHEEPERS)
ARREST

(A.R. nr. F 1228 N}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 november 1984
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 247 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen, 1349
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest beslist dat verweerder, wiens belastbare inkomsten werden
geraamd volgens tekenen en indicien
waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten, het bewijs van de niet belastbare
oorsprong van de sommen waarmee de
als indicie in aanmerking genomen uitgaven werden gedaan, heeft geleverd
door gewichtige, bepaalde en met elkaar
overeenstemmende vermoedens, waaruit
blijkt dat verweerder in april 1975 voor
125.000 Nederlandse gulden effecten had
verkocht,
terwijl, eerste onderdeel, het tegenbewijs, bedoeld in artikel 247 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen, niet

1----------------(1) Zie Cass., 26 okt. 1965 (Bull. en
Pas., 1966, I, 278) en 6 okt. 1983, A.R.
nr F 600 F (A.C, 1983-84, nr 75).
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enkel inhoudt dat de belastingplichtige,
wiens belastbare inkomsten werden geraamd volgens tekenen en indicien waaruit een hogere graad van gegoedheid
blijkt dan uit de aangegeven inkomsten,
aantoont een gegoedheid van niet belastbare oorsprong of voortkomend uit inkomsten van vorige jaren te bezitten die
de mogelij kheid insluit de in aanmerking genomen uitgaven te . verrichten,
doch tevens impliceert dat moet worden
aangetoond dat die gegoedheid daadwerkelijk werd aangewend om de voormelde
uitgaven te financieren (schending van
artikel 247 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen);
tweede onderdeel, het bewij s door gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens van de niet
belastbare oorsprong van de als tekenen
en indicien in aanmerking genomen uitgaven geenszins kan gegrond worden op
de in het arrest vermelde vaststaande en
niet betwiste feiten, dit is het bezit van
effecten en de opvraging ervan bij een
bankinstelling, noch op een door gewichtige, bepaalde en overeenstemmende vermoedens, bewezen geachte verkoop van
voormelde effecten tegen betaling in een
vreemde munt (schending van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wethoek):

Over de grand van niet-ontvankelijkheid van het middel door verweerder hieruit afgeleid dat het arrest, op grand van gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens, op onaantastbare wijze beslist dat het in artikel 247
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bedoelde tegenbewijs
door verweerder is geleverd, en de
beslissing derhalve niet aan het toezicht van het Hof kan worden onderworpen:
Overwegende dat het onderzoek
van de grond van niet-ontvankelijkheid ten deze niet kan worden gescheiden van het onderzoek van het
middel dat eiser tegen de beslissing
van het arrest aanvoert;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel zelf :
Wat het eerste onde.rdeel betreft :
Overwegende dat artikel 247 van
het Wetboek van de Inkomstenbe-
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lastingen het vermoeden instelt dat,
wanneer uit tekenen en indicien een
hogere graad van gegoedheid blijkt
dan uit de door de belastingplichtige
aangegeven inkomsten, die gegoedheid, behoudens tegenbewijs, geacht
wordt voort te komen uit belastbare
inkomsten verkregen tijdens het belastbaar tijdperk;
Dat de belastingplichtige van dat
vermoeden het tegenbewijs !evert,
indien hij met positieve en controleerbare gegevens aantoont dat de
vastgestelde gegoedheid voortspruit
hetzij uit andere dan belastbare ink omsten, hetzij uit inkomsten verkregen in een tijdperk dat v66r het
belastbaar tijdperk is gelegen; dat,
wanneer de indicien en tekenen
waaruit de betwiste gegoedheid is
gebleken, bestaan uit bepaalde uitgaven, de belastingplichtige niet
daarenboven nog moet bewijzen dat
de door hem aangetoonde inkomsten, die de vastgestelde graad van
gegoedheid verantwoorden, ook werkelijk werden aangewend om de bedoelde uitgaven te financieren;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
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Wetboek van de Inkomstenbelastingen bedoelde tegenbewijs is geleverd;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
5 september 1986 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Caenepeel, waarnemend
vaarzitter - Verslaggever : de h. Rauws
- Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advacaat-generaal - Advocaten :
mrs. G. Van Fraeyenhaven, B. de Clippel, Brussel; H. Geyskens, Hasselt.

1° en 2o Art. 19 K.B. 20 juli 1971 houden-

de instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen is een bepaling
van openbare orde.
3° en 4° Art. 20 K.B. 20 juli 1971 houden-

de instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschilctheid ten voordele van de zelfstandigen is een bepaling
van openbare orde.
5o Onwettig is de beslissing van de ap-

pelrechter die weigert te onderzoeken
of een zelfstandige de erkenningsvoorwaarden van de door hem aangevoerde arbeidsongeschiktheid vervult, op
grand dat de betwisting enkel de aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid betreft.

(RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING T. VRANCKEN)
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VERVULD - WEIGERING VAN DE APPELRECHTER DAT VERWEER TE ONDERZOEKEN ONWETTIGE WEIGERING.

KAMER -

8 september 1986

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7180)

1° ZIEKTE- EN. IWJALIDITEITSVERZEKERING - ZELFSTANDIGEN - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - K.B. 20 JUL! 1971 ART. 19 - BEPALING VAN OPENBARE ORDE.

2° OPENBARE ORDE -

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ZELFSTANDIGEN
- K.B. 20 JULI 1971 - ART. 19 - BEPALING
VAN OPENBARE ORDE.

3° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ZELFSTANDIGEN - ARBEIDSONGESCHIKTHEID K.B. 20 JULI 1971 ART. 20 - BEPALING VAN OPENBARE ORDE.

4° OPENBARE ORDE -

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ZELFSTANDIGEN
- K.B. 20 JULI 1971 - ART. 20 - BEPALING
VAN OPENBARE ORDE.

5° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ZELFSTANDIGEN - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BETWJSTING OMTRENT
DE AANVANGSDATUM VAN DE ONGESCHIKTHEID - APPELCONCLUSIE WAARIN WORDT
BETWIST DAT DE ERKENNINGSVOORWAARDEN VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID ZIJN

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 oktober 1983 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 6 van het Burgerlijk Wetbaek, 19,
23, 24, 704, eerste lid, 774, tweede lid,
807, 824, 1042, 1045, 1064, 1138, 3°, van het
Gerechtelijk Wetbaek, 19 en 20 van het
kaninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voardele
van de zelfstandigen, en van de algemene rechtsbeginselen inzake het recht van
verdediging en inzake de strikte uitlegging van de afstand,
doordat het arrest de door de gewestelijke commissie van de Geneeskundige
Raad voor invaliditeit van de provincie
Brabant ap 5 juni 1980 genomen beslissing vernietigt en zegt dat verweerster
op 10 juni 1980 valledig arbeidsongeschikt was, in de zin van artikel 19 van
het kaninklijk besluit van 20 juli 1971 en
van artikel 20 van datzelfde besluit, en
dat zij sinds dezelfde dag nag steeds valdaet aan de bij voarmelde artikelen gestelde criteria, op grand : dat eiser « in
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rechte » een geheel nieuw verweermiddel verweermiddel mocht aanvoeren ten bevoordraagt, namelijk dat er ten deze toge dat er tussen de gezondheid van
geen oorzakelijk verband bestond tussen verweerster en de stopzetting van haar
de gezondheidstoestand en de stopzet- beroepsbezigheid in 1976 geen oorzaketing door verweerster in september 1976 lijk verband bestond, daar de in de artivan haar beroepsbezigheid, zodat zij dus kelen 19 en 20 van het koninklijk besluit
nooit heeft voldaan aan het vereiste van van 20 juli 1971 gestelde vereisten, te weartikel 19 van het koninklijk besluit van ten dat verweerster wegens haar gezond20 juli 1971; dat in dit nieuwe standpunt, heid een einde heeft moeten maken aan
dat voordien nooit in rechte is verdedigd, haar beroepsbezigheid van v66r de aande erkenning door eiser van de staat van vang van haar ongeschiktheid, de openongeschiktheid van verweerster wordt bare orde raken; het feit dat de gewestebetwist, die nochtans tot 9 juni 1980 was lijke commissie van de raad voor invaliaangenomen, terwijl het geschil tussen diteit vroeger erkend had dat verweerpartijen vanaf het begin betrekking had ster ongeschikt was tot 9 juni 1980, niet
op de staat van arbeidsongeschiktheid belet dat eiser in casu rechtsgeldig, op
grond van het medisch verslag, kon be« vanaf 10 juni 1980 » (Doc. G.R.I. Mod.
401 F); dat eiser, door zijn hoger beroep twisten dat verweerster niet voldeed aan
te doen steunen op het ontbreken van de wettelijke vereisten van openbare oreen oorzakelijk verband tussen de stop- de; het feit dat eiser dat verweermiddel
zetting van de beroepsbezigheid van ver- •in eerste aanleg niet had aangevoerd,
weerster in 1976 en haar gezondheidstoe- buiten de toepassing van die bepalingen
stand, geen rekening heeft gehouden van openbare orde valt; eiser derhalve,
met hetgeen sommigen noemen << het ge- zelfs voor de eerste maal in hoger berechtelijk contract », dat ten deze van roep, dat verweermiddel mag aanvoeren
het begin af beperkt was tot de staat van (schending van de artikelen 19, 20 van
arbeidsongeschiktheid waarin verweer- het koninklijk besluit van 20 juli 1971 en
ster volgens de geneeskundige raad voor 6 van het Burgerlijk Wetboek);
invaliditeit niet meer verkeerde vanaf 10
juni 1980; dat het hoger beroep, dat op
dat gebrek aan een oorzakelijk verband
Wat het derde onderdeel betreft :
is gegrond, derhalve niet ter zake dieOverwegende dat het arrest vastnend is binnen de grenzen van het proces; dat het trouwens eigenaardig is dat stelt : dat eiser erkend had dat vereiser de gerechtelijke procedure liet weerster, exploitante van kermisspevoortzetten door een vonnis waarbij een len, van 1 oktober 1976 af tot 30
(duur) medisch onderzoek werd bevolen, september 1980 ongeschikt was om
dat niet absoluut noodzakelifk was vol- te arbeiden; dat verweerster een begens hetgeen hij voor het eerst in hoger
beroep in rechte verdedigt; dat moet wor- roep heeft ingesteld tegen de beslisden vastgesteld dat eiser zich voor de sing van eiser « houdende de vasteerste rechter, v66r het vonnis alvorens stelling dat zij vanaf 10 juni 1980
recht te doen, niet bij schriftelijke con- niet meer verkeerde in een staat
clusie heeft verdedigd en dat tegen dat van arbeidsongeschiktheid waardoor
vonnis door eiser geen hoger beroep is zij recht heeft op de uitkeringen van
ingesteld, noch onmiddellijk (om het me- de ver.zekering tegen arbeidsongedisch onderzoek te beletten en aldus schiktheid ten voordele van zelfstangeen kosten meer te hoeven maken),
noch thans in zijn akte van hoger be- digen »; dat de arbeidsrechtbank een
roep; dat ten slotte het huidige verweer medisch onderzoek heeft bevolen en
van eiser tegen het vonnis van 21 okto- beslist « dat (verweerster) op 10 juni
ber 1982 aileen niet ter zake dienend is 1980 arbeidsongeschikt was, in de
en doelloos is tegen dat vonnis, in zover- zin van artikel 19 van het koninklijk
re daarin wordt verklaard dat verweer- besluit van 20 juli 1971 en van artister zich op 10 juni 1980 en nadien ook kel 20 van datzelfde besluit, en dat
nog inderdaad in staat van ongeschikt- (zij) sinds dezelfde dag nog steeds
heid bevond als vereist om in aanmerking te komen voor de verzekering voor voldoet aan de bij voormelde artikelen gestelde criteria »; dat eiser die
zelfstandigen,
tegen dat vonnis in hoger beroep is
terwijl, ...
gekomen, betoogt dat « er ten deze
derde onderdeel, eiser met des te meer
reden, zelfs in hoger beroep, een nieuw

tussen de gezondheidstoestand van
(venvee:rster) en de stopzetting van
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haar beroepsbezigheid geen oorzakelijk verband bestaat en dat derhalve nooit is voldaan aan het voorschrift van artikel 19 van het
koninklijk besluit van 20 juli 1971 »;
Overwegende dat het koninklijk
besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen
arbeidsongeschiktheid ten voordele
van de zelfstandigen verschillende
tijdvakken van arbeidsongeschiktheid bepaalt : het tijdvak van primaire niet vergoedbare ongeschiktheid die betrekking heeft op de eerste drie maanden arbeidsongeschiktheid, het tijdvak van primaire vergoedbare ongeschiktheid die betrekking heeft op de negen volgende
maanden en het tijdvak van invaliditeit dat aanvangt wanneer het
tijdvak van primaire vergoedbare
ongeschiktheid verstreken is;
Overwegende dat artikel 19 van
het koninklijk besluit van 20 juli
1971 luidt als volgt : « In de loop van
de tijdvakken van primaire ongeschikthf'id wordt dc.: gerechtigde erkend zic:h in staat van arbeidsongeschiktheid te bevinden wanneer hij,
wegens letsels of functionele stoornissen, een einde heeft moeten stellen aan het volbrengen der taken
die verband hielden met zijn beroepsbezigheid als zelfstandige en
die hij v66r de aanvang van de arbeidsongeschiktheid waarnam »;
Overwegende dat artikel 20 van
dat koninklijk besluit bepaalt dat in
de loop van het tijdvak van invalidi-.
teit de gerechtigde wordt geacht
zich in staat van arbeidsongeschiktheid te bevinden « wanneer voldaan is aan artikel 19 en hij bovendien erkend wordt ongeschikt te
zijn om het even welke beroepsbezigheid uit te oefenen die hem billijkerwijze zou kunnen opgelegd worden, inzonderheid rekening gehouden met zijn stand, zijn gezondheidstoestand en zijn beroepsopleiding »;
Dat uit die bepaling blljkt dat de
gerechtigde niet als invalide kan
worden erkend wanneer niet is voldaan aan artikel 19, met andere
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woorden wanneer de verzoeker niet
wegens letsels of functionele stoornissen een einde heeft moeten rnaken aan het volbrengen van de taken die verband hielden met zijn
beroepsbezigheid als zelfstandige en
die hij v66r de aanvang van de arbeidsongeschiktheid waarnam;
Overwegende dat het arrest eisers
verweer « dat er ten deze tussen de
gezondheidstoestand en de stopzetting door (verweerster) in september
1976 van haar beroepsbezigheid
geen oorzakelijk verband bestaat »,
verwerpt op grond dat « in dit nieuwe standpunt, dat voordien nooit in
rechte werd verdedigd, de erkenning
door (eiser) van de staat van ongeschiktheid van (verweerster) wordt
betwist, die nochtans tot 9 juni 1980
was aangenomen, terwijl het geschil
van het begin af betrekking had op
de staat van ongeschiktheid vanaf
10 juni 1980 »;
Overwegende dat de artikelen 19
en 20 van het koninklijk besluit van
20 juli 1971, waarin de vereisten
voor de erkenning van de staat van
arbeidsongeschiktheid worden vastgesteld, bepalingen zijn die de openbare orde raken;
Dat het arbeidshof, dat moest beslissen of verweerster zich vanaf 10
juni 1980 in staat van invaliditeit bevond, derhalve niet, zonder schending van voormelde artikelen 19 en
20, kon nalaten te onderzoeken of
voldaan was aan artikel 19 van het
koninklijk besluit van 20 juli 1971,
op grond dat eiser voordien nooit
had betwist dat verweerster voldeed
aan het vereiste van dat artikel betreffende de oorzaak van de stopzetting van de beroepsbezigheid;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde beslissing; gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wet-
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boek, veroordeelt eiser in de kosten;
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
8 september 1986 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Bosly, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.
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NIEUWE VORDERING -

BEGRIP - CONCLUSIE MET VERDUIDELIJKING VAN IN DAGVAARDING NIET VERMELDE RECHTSGROND
- GEEN NIEUWE VORDERING.

De partij die, zonder andere dan de in
de dagvaarding aangevoerde feitelijke
gegevens aan te wijzen, in conclusie
de in de dagvaarding niet vermelde
rechtsgrond van de vordering verduidelijkt, stelt geen nieuwe vordering in.
(Art. 807 Ger.W.)
(MORTIER T. BULTEAU)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7236)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 maart 1984 door het
Arbeidshof te Bergen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320, 1322,
2244 van het Burgerlijk Wetboek, 807
van het Gerechtelijk Wetboek, 22 en 26
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat verweerster, in haar gedinginleidende dagvaarding van 29 augustus
1979, aanvoerde dat zij op 1 oktober 1972
als filiaalhoudster in dienst was getreden
en dat haar contract op 31 oktober 197 4
was geeindigd, zich tot staving van een
vordering betreffende 111.138 frank achterstallig loon erop beriep dat haar loon
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lager was geweest dan de op haar toepasselijke minimumloonschaal, en bovendien 15.429 frank vorderde als herplaatsingspremie, waarin artikel 11 van
een collectieve arbeidsovereenkomst van
25 juni 1974 voorziet in geval van sluiting van de onderneming, en dat verweerster, in haar conclusie van 16 juni
1980, expliciet steunde op een actio ex
delicto, na te hebben beslist dat eiser ten
onrechte deed gelden dat andere collectieve overeenkomsten toepasselijk waren dan die waarop verweerster haar
vordering had gegrond, dat de feiten die
verweerster aanvoerde, derhalve voor eiser het materiele feit opleverden dat de
strafbepalingen, te weten de artikelen 42
van de wet van 12 april 1965 betreffende
de bescherming van het loon der werknemers, 56, 1°, van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites en 54, 2°, van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoordineerd op 28 juni 1971, zijn
geschonden, na te hebben overwogen dat
de overtreding van die strafbepalingen,
buiten het materiele feit van hun schending, het algemeen opzet impliceerde,
namelijk dat de positieve handeling of
het verzuim waarop de wet een straf
stelt, het gevolg zijn van een vrije wil,
dat die tweede voorwaarde niet is vervuld in geval van dwang of onoverkomelijke dwaling, dat in casu zodanige dwaling kon bestaan als bij voorbeeld een
bericht van de inzake collectieve overeenkomsten bevoegde dienst van het betrokken ministerie met de stelling van
eiser strookte, maar dat eiser ten deze
niet aantoonde dat er zodanige dwaling
was geweest, bovendien beslist dat ten
deze de bewoordingen van de gedinginleidende dagvaarding de keuze lieten
tussen de actio ex delicto en de actio ex
contractu, dat volgens artikel 807 van het
Gerechtelijk Wetboek de oorspronkelijke
vordering uitgebreid, gewijzigd en a fortiori verduidelijkt kan worden, dat ten
deze de nieuwe op 16 juni 1980 genomen
conclusie berustte op een feit of akte in
de dagvaarding aangevoerd, zelfs als ten
deze de juridische omschrijving niet dezelfde was als die in de gedinginleidende
dagvaarding, en dat daaruit volgde dat
de gedinginleidende dagvaarding, die op
29 augustus 1979 was uitgebracht, dit is
v66r het verstrijken van de termijn van
vijf jaar, die eerst op 31 oktober 1979
eindigde, de verjaring had gestuit, en eiser veroordeelt om aan verweerster de
door haar gevorderde bedragen plus de
wettelijke en de gerechtelijke interesten

30

HOF VAN CASSATIE

en de kosten van de beide instanties te
betalen,
terwijl, eerste onderdeel, verweerster,
door voor het eerst in haar conclusie van
16 juni 1980 te spreken van een « misdrijf » in verband met de niet-betaling
door eiser van de door haar in haar gedinginleidende dagvaarding van 29 augustus 1979 gevorderde bedragen, weliswaar steunde op een feit of een akte in
de dagvaarding aangevoerd, maar bovendien ook op een nieuw feitelijk element,
te weten de vrije wil van eiser bij de
niet-betalingen waarop de in het arrest
vermelde bepalingen straf stellen, en ook
de afwezigheid bij eiser van een onoverkomelijke dwaling; al kan volgens artikel
807 van het Gerechtelijk Wetboek de oorspronkelijke vordering worden uitgebreid of gewijzigd, bij wege van nieuwe
op tegenspraak genomen conclusies,
waarin een vordering is vervat die tegelijkertijd berust op een feit of een akte
in de dagvaarding aangevoerd en op een
nieuw feitelijk element waarvan in de
dagvaarding geen sprake is, zulks niet
wegneemt dat de eisende partij bij zodanige conclusie een nieuwe vordering instelt die, hoewel naar de vorm rechtsgeldig ingeleid, toch pas is ingesteld op de
datum waarop die conclusie is genomen;
daaruit volgt dat verweerster ten deze
haar actio ex delicto pas op 16 juni 1980
heeft ingesteld, dit is na het verstrijken
van de vijfjarige verjaringstermijn, nu
die termijn verstreek op 31 oktober 1979,
en het arrest, dat beslist dat de actio ex
delicto kan worden geacht al te zijn
ingesteld door de gedinginleidende dagvaarding van 29 augustus 1979 en dat de
door eiseres op 16 juni 1980 genomen
conclusie enkel een verduidelijking had
gegeven aan de draagwijdte van de gedinginleidende dagvaarding, dan ook de
bewijskracht miskent die krachtens de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek is toegekend aan de gedinginleidende dagvaarding van 29 augustus 1979, en aan de door verweerster ·
op 16 juni 1980 genomen conclusie, en
een verkeerde toepassing maakt van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek,
aangezien dit artikel geen terugwerking
tot op de datum van de gedinginleidende
dagvaarding verleent aan de overeenkomstig dat artikel 807 ingestelde nieuwe vorderingen;
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klaard, te weten het voor het bestaan
van een misdrijf vereiste algemeen opzet
en de afwezigheid van dwang of onoverkomelijke dwaling, en daarin derhalve
geen actio ex delicto werd ingesteld, die
dagvaarding de in artikel 26 van voormelde wet van 17 april 1878 vastgestelde
verjaring van vijf jaar niet heeft kunnen
stuiten, noch overeenkomstig artikel 22
van die wet, noch overeenkomstig artikel
2244 van het Burgerli~k Wetboek, waaruit volgt dat het arrest, door aan die gedinginleidende dagvaarding zodanige
stuitende kracht te verlenen, de in dit
onderdeel van het micidel aangewezen
artikelen 22, 26 en 2244 schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, erop wijst dat de bewoordingen van de dagvaarding << de keuze
laten tussen de actio ex delicto en
de actio ex contractu »;
Overwegende dat verweerster in
haar conclusie deed gelden dat << in
geval van niet-uitvoering van een
strafrechtelijk gesanctioneerde verplichting de schuldenaar kan kiezen
op welke rechtsgrond hij zijn vordering wil doen steunen : de contractuele aansprakelijkheid of de del'ctuele aansprakelijkheid », en dat zij
<< belang erbij had haar vordering te
gronden op de delictuele aansprakelijkheid van (eiser) »;
Dat verweerster in die conclusie
niet steunt op andere feitelijke gegevens dan die welke zij in de dagvaarding aanvoert en het voorwerp
van haar vordering niet wijzigt; dat
zij tussen twee rechtstitels een keuze maakt die volgens de vaststellingen van het arrest op basis van de
bewoordingen van de dagvaarding
mogelijk was;
Dat het arrest, door te beslissen
dat de conclusie van verweerster enkel de draagwijdte van de gedinginleidende dagvaarding heeft verduidelijkt en dat << de oorspronkelijke
vordering wordt beschouwd als een
tweede onderdeel, aangezien de ge-. vordering ex delicto », geen betekedinginleidende dagvaarding van 29 au- nis toekent die strijdig is met de begustus 1979 geen gewag maakt van enig woordingen van de dagvaarding
bestanddeel van het misdrijf, dat het ar- waarvan het, zonder dienaangaande
rest ten laste van eiser had bewezen ver- te worden bekritiseerd, vaststelt dat
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zij « de keuze laten tussen de actio
ex delicto en de actio ex contractu»,
of van de conclusie waarin enkel de
keuze wordt gemaakt tussen die beide rechtstitels; dat het, derhalve, de
bewijskracht van die akten niet miskent;
Overwegende dat verweerster bij
die keuze opgeeft welke rechtstitel
als grondslag voor haar vordering
dient, die vordering dus verduidelijkt zonder ze te wijzigen of uit te
breiden en derhalve geen nieuwe
vordering instelt; dat verweerster
dat recht geenszins put uit artikel
807 van het Gerechtelijk Wetboek,
dat hier niet toepasselijk is, maar
wel uit de mogelijkheid die zij heeft
om vrij te beschikken over de verdering waardoor haar rechten worden
gewaarborgd; dat de beslissing dat
<< de oorspronkelijke vordering (... )
als een actio ex delicto moet worden
beschouwd », derhalve naar recht is
verantwoord; dat de overwegingen
van het arrest betreffende artikel
807 van het Gerechtelijk Wetboek de
wettigheid van de beslissing geenszins bei:nvloeden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat dit onderdeel
van het middel berust op de bewering dat de gedinginleidende dagvaarding geen actio ex delicto bevat;
Overwegende dat uit het aniwoord
op het eerste onderdeel van het middel blijkt dat de beslissing van het
arrest, dat de oorspronkelijke verdering als een actio ex delicto moet
worden beschouwd, naar recht is
verantwoord;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
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8 september 1986

1° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
- TOEPASSING IN DE TIJD - CASSAT!EBEROEP TEGEN EEN ARREST DAT EEN KONINKLIJK BESLU!T ONWETTIG VERKLAART KONINKLIJK BESLUIT RETROACTIEF BEKRACHTIGD DOOR EEN WET DIE TIJDENS HET
CASSATIEGEDING IN WERKING IS GETREDEN
- GEVOLGEN VAN DE BEKRACHTIGING T.A.V
HET CASSATIEBEROEP.

2° CASSATIE -

CASSATIEBEROEP TEGEN
EEN ARREST DAT EEN KONINKLIJK BESLUIT
01\'WETTIG VERKLAART - KONINKLIJK BESLUlT RETROACTIEF BEKRACHTIGD DOOR
EEN WET DIE TIJDENS HET CASSATIEGEDING
IN WERKING IS GETREDEN - GEVOLGEN VAN
DE BEKRACHTIGING T.A.V. HET CASSATIEBEROEP.

3° SOCIALE ZEKERHEID -

SOLIDARITEITSBIJDRAGE INGEVOERD BIJ DE HERSTELWET VAN 10 FEBRUARI 1981 - PERSONEEL
DAT GEEN VASTHEID VAN BETREKKING
HEEFT - BEGRIP.

1• en 2• Wanneer, na een arrest dat een
koninklijk besluit onwettig heeft verklaard, tijdens het cassatiegeding een
wet in werking treedt die retroactief
dat koninklijk besluit bekrachtigt,
neemt het Hof de nieuwe wet in aanmerking (1).
3° lngevolge art. 1, § 6, van de herstelwet
van 10 februari 1981 tot invoering van

een solidariteitsbijdrage ten laste van
recl1tstreeks of onrechtstreeks door de
openbare sector bezoldigde personen,
worden, onder de door de wet bedoelde
categorieen van person en,- slechts beschouwd als geen vastheid van betrek-

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

1----------------(1) Cass., 22 maart 1954, Bull. en Pas., 1954,
I, 635.
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king hebbende, en vallen derhalve niet
onder toepassing van de genoemde
wet, die welke door een in ministerraad overlegd koninklijk besluit worden aangewezen. (Art. 1, § 6, herstelwet 10 februari 1981, uitgelegd bij art.
29, § 1, herstelwet 31 juli 1984.)

(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID
T. GEMEENTEKREDIET VAN BELGIE N.V. E.A.)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 7327)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 juli 1984 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;

Nr. 14

kel 1, § 6, van de wet duidelijk zegt dat
die bepalingen niet van toepassing zijn
op de personeelsleden die geen vastheid
van betrekking hebben, dat de wetsgeschiedenis verduidelijkt dat het gaat om
een feitelijke vastheid van betrekking,
dat de toestand van de bedienden van
verweerster volstrekt analoog is met die
in de banksector; dat daaruit volgt dat de
Koning zich niet heeft gehouden aan de
richtlijn van de wetgever door de aangestelden van de eerste verweerster niet te
vermelden onder de personen waarop de
wet van 10 februari 1981 niet van toepassing is; dat de verweerders sub 2 tot 7
geen feitelijke vastheid van betrekking
hebben en derhalve rechtstreeks krachtens de wet recht hebben op een bezoldiging zonder aftrek van de solidariteitsbijdrage,

terwijl alle personeelsleden, bedoeld
Over het middel, afgeleid uit de schen- bij de wet van 10 februari 1981, ook het
ding van de artikelen 1, inzonderheid 1, stagedoend, tijdelijk of hulppersoneel
§ 1, 2, 6 van de wet van 10 februari 1981 (artikel 1, § 2) ingevolge de wet zelf worgenaamd « herstelwet tot invoering van den aanzien als personeelsleden die in
een solidariteitsbijdrage ten laste van de feite vastheid van betrekking hebben, als
personen rechtstreeks of onrechtstreeks bedoeld in artikel 1, § 6, en derhalve onbezoldigd door de openbare sector », 1 derworpen zijn aan de solidariteitsbijdravan de koninklijke besluiten van 12 fe- ge; enkel de categorieen die uitdrukkebruari en 24 april 1981 tot uitvoering van lijk zijn vermeld in de koninklijke beartikel 1, § 6, van de herstelwet van 10 sluiten van 12 februari en 24 april 1981
februari 1981 tot invoering van een soli- van die bijdragen zijn vrijgesteld (artikel
dariteitsbijdrage ten laste van de perso- 1, § 6, van de wet van 10 februari 1981);
nen rechtstreeks of onrechtstreeks bezol- de rechter derhalve niet hoefde te beslisdigd door de openbare sector,
sen dat de verweerders sub 2 tot 7 in feidoordat het arrest, hoewel het vast- te geen vastheid van betrekking hebben
stelt : 1. dat de eerste verweerster be- als vereist voor de toepassing van de behoort tot de categorie werkgevers be- palingen van de wet van 10 februari 1981
doeld in artikel 1, 3, j, van de wet van op hen; ingevolge artikel 1, § 6, van de10 februari 1981; 2. dat de verweerders zelfde wet enkel de Koning de macht
sub 2 tot 7 behoren tot de personeelsle- heeft om de personen aan te wijzen die
den die in § 2 van artikel 1 van de wet geen vastheid van betrekking hebben en,
van 10 februari 1981 worden opgesomd, derhalve, een uitzondering op de algemeen waarop de bepalingen van de ge- ne toepassing van de wet van 10 februari
noemde wet in beginsel van toepassing 1981 in te voeren; daaruit volgt dat het
zijn (artikel 1, § 1); 3. dat de koninklijke arrest, nu het vaststelt dat de verweerbesluiten van 12 februari en 24 april 1981 ders sub 2 tot 7 behoorden tot een catetot uitvoering van artikel 1, § 6, van de gorie personeel bedoeld bij de wet van
genoemde wet de verweerders sub 2 tot 10 februari 1981, niet zonder schending
7 niet hebben opgenomen in de lijst van van artikel 1, inzonderheid §§ 2 en 6, van
de personen die niet genieten van de de genoemde wet, evenals van de
vastheid van betrekking en waarop de koninklijke besluiten genomen ter uitbepalingen van de wet van 10 februari voering van voormelde § 6, kan oordelen
1981 derhalve niet van toepassing zijn; dat de verweerders in feite geen vast4. dat die koninklijke besluiten noch on- heid van betrekking hebben en, op grand
grondwettig noch onwettig zijn, nochtans van zijn eigen beoordeling en niet van
eisers derdenverzet tegen het arrest van die van de Koning, beslissen dat de be19 januari ·1983 ongegrond verklaart en palingen van de wet van 10 februari 1981
zodoende bevestigt dat de verweerders niet van toepassing zijn op de genoemde
sub 2 tot 7 niet zijn onderworpen aan de verweerders (schending van alle in de
solidariteitsbijdrage ingevoerd bij de wet aanhef van het middel aangewezen wetvan 10 februari 1981, op grand : dat arti- telijke bepalingen);

s
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Over de grond van niet-ontvankelijkheid tegen het middel opgeworpen en hieruit afgeleid dat het Hof
het bestreden motief niet mag vervangen door rechtsgronden die het
beschikkende gedeelte van het arrest verantwoorden :
Overwegende dat artikel 1, § 6,
van de herstelwet van 10 februari
1981 tot invoering van een solidariteitsbijdrage ten laste van personen
rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd door de openbare sector bepaalt dat « de bepalingen van deze
wet echter niet van toepassing zijn
op personeelsleden die geen vastheid van betrekking hebben; de Koning bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit de categorieen vaststelt waarop deze wet niet
van toepassing is »;
Dat de koninklijke besluiten van
12 februari en 24 april 1981, genomen ter uitvoering van die bepaling,
het personeel van de naamloze vennootschap Gemeentekrediet niet
hebben opgenomen in de lijst van
personen waarop de wet niet van
toepassing is;
Dat de verweerders betogen, enerzijds, dat de genoemde besluiten
aan machtsafwending lijden en, anderzijds, dat zij artikel 6 van de
Grondwet schenden;
Overwegende dat artikel 29, § 1,
van de herstelwet van 31 juli 1984
artikel 1, § 6, van de voornoemde
wet van 10 februari 1981 uitlegt; dat
§ 2 van genoemd artikel 29 bovendien bepaalt dat, onder meer, de
koninklijke besluiten van 12 februari en 24 april 1981 worden bekrachtigd met uitwerking op de data van
hun respectievelijke inwerkingtreding;
Overwegende dat de verweerders
betogen dat het Hof, om de door
hen tegen de koninklijke besluiten
van 12 februari en 24 april 1981 aangevoerde grieven van onwettigheid
te onderzoeken, niet kan steunen op
artikel 29, § 2, van de wet van 31 juli 1984 op grond dat het Hof, nu de
genoemde wet op 20 augustus 1984
in werking is getreden en het arrest
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op 25 juli 1984 is uitgesproken, enkel het recht kan toepassen dat van
kracht is op de dag waarop de feitenrechter uitspraak heeft gedaan
over het hem voorgelegde geschil;
Overwegende dat, hoewel het Hof
van Cassatie, in de regel, bij de beoordeling van de wettigheid van de
rechterlijke beslissing die aan het
Hof is voorgelegd, zijn toezicht
slechts kan uitoefenen op de dag
waarop de beslissing is genomen,
dit beginsel geen toepassing vindt
wanneer de wetgever terugwerkende kracht heeft willen verlenen aan
de wetgeving die nog niet van
kracht was op de dag waarop de bestreden beslissing werd genomen;
Overwegende dat de wet van 31
juli 1984 weliswaar op 20 augustus
1984 in werking is getreden, maar
dat artikel 29, § 2, door de bekrachtiging van de koninklijke besluiten
van 12 februari en 24 april 1981 op
de data van hun respectievelijke inwerkingtreding, noodzakelijkerwijze
terugwerkende kracht heeft;
Overwegende dat artikel 29, § 2,
door de koninklijke besluiten waarvan de wettigheid wordt betwist, te
bekrachtigen op de data van hun inwerkingtreding, aan die koninklijke
besluiten kracht van wet heeft gegeven waardoor zij ontsnappen aan
het bij artikel 107 van de Grondwet
bepaalde toezicht;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat artikel 1, §§ 1
tot 5, van de herstelwet van 10 februari 1981 tot invoering van een solidariteitsbijdrage ten laste van personen rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd door de openbare
sector, de categorieen personen en
de houders van politieke of openbare mandaten opsomt ten laste waarvan een solidariteitsbijdrage wordt
ingehouden door de werkgever of
door de schuldenaar van een weddetoelage;
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Overwegende dat ingevolge artikel 1, § 6, van die wet van 10 februari 1981, zoals het is uitgelegd bij artikel 29, § 1, van de herstelwet van
31 juli 1984, onder de door de wet
bedoelde categorieen van personen
slechts beschouwd worden als geen
vastheid van betrekking hebbende,
degenen die door een in ministerraad overlegd koninklijk besluit
worden aangewezen, en die derhalve onttrokken zijn aan de toepassingssfeer van de genoemde wet van
10 februari 1981;
Overwegende dat het arrest zegt
dat het Gemeentekrediet van Belgie
« behoort tot de categorie werkgevers bedoeld in artikel 1, § 3, j, van
de wet van 10 februari 1981 »;
Overwegende dat de koninklijke
besluiten van 12 februari en 24 april
1981 tot uitvoering van artikel 1, § 6,
van de voornoemde wet van 10 februari 1981 de personeelsleden van
het Gemeentekrediet niet vermelden
onder de personen die geen vastheid
van betrekking hebben en waarop
de voormelde wet niet van toepassing is;
Dat het arrest, derhalve, niet wettig heeft kunnen beslissen dat eisers
derdenverzet niet gegrond was;
Dat het middel gegrond is;
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KAMER -

9 september 1986

1° DOUANE EN ACCIJNZEN -

STRAFVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN OPEISBARE RECHTEN - VRIJSPRAAK OP DE STRAFVORDERING
- BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.

2° DOUANE EN ACCIJNZEN -

BURGERLUKE RECHTSVORDERING TOT BETALING
VAN OPEISBARE RECHTEN- E.E.G.-VERORDENING NR. 222/77 VAN 13 DECEMBER 1976 BETREFFENDE COMMUNAUTAIR DOUANEVERVOER, ART. 36.1 - DRAAGWIJDTE.

3° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
DOUANE EN ACCIJNZEN BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN
OPEISBARE RECHTEN - E.E.G.-VERORDENING
NR. 222/77 VAN 13 DECEMBER 1976 BETREFFENDE COMMUNAUTAIR DOUANEVERVOER, ART.
36.1 - DRAAGWIJDTE.

lo Inzake douane en accijnzen moet de

strafrechter, wanneer hij de beklaagde
vrijspreekt, niettemin uitspraak doen
op de burgerlijke rechtsvordering tot
betaling van opeisbare rechten, die terzelfder tijd als de strafvordering bij
hem aanhangig is gemaakt (1). (Art.
283 K.B. 18 juli 1977 houdende coordinatie van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen.) (Impliciet.)
2° en 3° Art. 36.1 van de E.E.G.-verorde-

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
het beslist dat de incidentele verdering van de naamloze vennootschap
Gemeentekrediet niet ontvankelijk
is; 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 Luik.
8 september 1986 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggEver : de h. Bosly,
waamemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Duchatelet, eerste
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyr. en Kirkpatrick.

ning nr. 222177 van de Raad van 13 december 1976 bepaalt dat, wanneer
wordt vastgesteld dat bij communautaii' douanevervoer in een bepaalde
Lid-Staat een overtreding of onregelmatigheid is begaan, de actie tot invordering van opeisbare rechten en andere heffingen - onverminderd eventuele strafvervolging - door deze
Lid-Staat wordt ingesteld volgens zijn
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen. De strafrechter die vaststelt
dat bij zodanig vervoer, waarvoor in
Belgie een T1-aangifte werd gedaan
overeenkomstig art. 12 van genoemde
verordening, een overtreding of onregelmatigheid is begaan in Nederland,
verantwoordt naar recht zijn beslissing
(1) Cass., 23 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 246)
en 12 mei 1982 (ibid., 1981-82, nr. 545).
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dat de Belgische Staat niet bevoegd is · B. In zoverre de voorziening geom de actie tot ilwordering van de des- richt is tegen de beslissing op de
wege opeisbare rechten en andere hef- vordering van eiser tegen de verfingen in te stellen.
weerders tot het betalen van rech-

ten:
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. VANDELEENE E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 8653)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 26 januari 1984 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
de tegenvordering van de verweerster N.V. Ghemar niet ontvankelijk
verklaard wordt:
Overwegende dat de voorziening
niet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang;

II. In zoverre de voorziening gericht i.s tegen de overige beslissingen van het arrest :
Overwegende dat de door eiser tegen de verweerders ingestelde vorderingen stoelen op overtreding van
de bepalingen van artikel 257, § 1,
van de bij koninklijk besluit van 18
juli 1977 gecoordineerde algemene
bepalingen (algemene wet) inzake
douane en accijnzen;
Overwegende dat die wetsbepalingen de kwestieuze overtreding bestraft met een geldboete van vijfhonderd frank, « onverminderd de
betaling van de rechten op de in het
document vermelde goederen (... ) »;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen de verweerders:
Overwegende dat de substantii:He
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Over het eerste middel en het derde
middel samen,
het eerste, afgeleid uit de schending
van de artikelen 100, tweede lid, van het
Strafwetboek, 257, § 1, van het koninklijk besluit van 18 juli 1977 houdende
coordinatie van de algemene bepalingen
inzake douane en accijnzen, 34 van de
E.E.G.-verordening nr. 222177 van 13 december 1976 (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, 9 februari
1977), en onjuiste toe]Yassing van artikel
71 van het Strafwetboek,
doordat het arrest, met bevestiging
van de vrijspraak en buitenzakestelling
uitgesproken door de eerste rechter op
23 februari 1983, de verweerders van de
vervolging heeft ontslagen op grond van
overmacht,
terwijl, wanneer in transit verzonden
goederen niet binnen de gestelde termijn
wederuitgevoerd worden, de rechten op
invoer verschuldigd zijn, welke ook de
oorzaak zou zijn waarom wederuitvoer
geen plaats heeft gegrepen; dat overmacht enkel dan tot vrijstelling voor
het betalen van de rechten kan leiden,
wanneer de goederen onder douanecontrole tenietgaan,
en terwijl een valse verklaring van wederuitvoer geen ontheffing voor de betaling van invoerrechten kan medebrengen;
het derde, afgeleid uit de schending
van de artikelen 280, 281 en 283 van het
koninklijk besluit van 18 juli 1977 houdende coordinatie van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen,
doordat het arrest, na de vrijspraak en
buitenzakestelling van de verweerders,
die door de eerste rechter uitgesproken
was, te hebben bevestigd, nalaat uitspraak te doen over de vordering tot betaling van de rechten die uit hoofde van
de litigieuze invoer verschuldigd waren,
terwijl deze vordering bij de feitenrechter werd ingesteld en ook in geval
van vrijspraak moet beslecht worden :

Overwegende, wat het derde middel betreft, dat het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis
en overneming van de redengeving
van de eerste rechter, zegt: « dat de
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vordering van het vervolgend beheer, waar deze betrekking heeft op
de betaling van invoerrechten, accijns en bijzondere verbruikstaks,
onontvankelijk is » om reden « dat
het invorderen van de opeisbare
rechten en heffingen gebeurt door
het land waarin ter zake aan ontduiking werd gedaan (... ) de bevoegde
Lid-Staat die is waar de overtreding
of de onregelmatigheid werd begaan. (Vaststaat) dat deze overtreding of de onregelmatigheid werd
begaan op het ogenblik dat de goederen ten onrechte Nederland werden binnengebracht waar ze daarenboven volgens het rapport van de
Nederlandse fiscale overheid werden verdeeld. In die omstandigheden kan geen toepassing worden gemaakt van artikel 36d van (de
E.E.G.-verordening nr. 222177) en is
de Belgische Staat onbevoegd over
te gaan tot de invordering van de
rechten », toevoegend : « Dat de ontduiking ten slotte in Nederland
plaatsgreep, blijkt uit het Opsporingsrapport van de Nederlandse
Douane, zodat de eerste rechter passend besloot dat de Belgische Staat,
met verwijzing naar de E.E.G.-verordening nr. 222177, onbevoegd was
om over te gaan tot het invorderen
van de rechten »;
Overwegende dat de appelrechters
aldus te kennen geven dat de door
eiser gevorderde betaling van rechten op de goederen vermeld in het
document waarop het aan de beklaagden ten laste gelegde feit betrekking heeft, stoelt op een in Nederland begane overtreding of onregelmatigheid, met ontduiking van
rechten, zodat de Belgische Staat
onbevoegd is om teF zake tot invordering van rechten over te gaan;
Dat zij aldus, onafhankelijk van
de beslissing op de strafvordering,
over de kwestieuze vordering tot betaling van rechten uitspraak doen;
Overwegende, wat het eerste middel betreft, dat de door de rechter in
hoofde van de beklaagde:n vastgestelde schuld-uitsluitende overmacht
- onoverwinnelijke feitelijke dwa-
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ling - enkel de beslissing op de
strafvordering betreft, terwijl de afwijzing van de vordering van eiser
tot betaling van rechten, zoals hiervoren met betrekking tot het derde
middel uiteengezet, op andere motieven stoelt;
Dat de beide middelen op een verkeerde lezing van het arrest berusten, mitsdien feitelijke grondslag
missen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 36, lid 1,
van de E.E.G.-verordening nr. 222177 van
13 december 1976 (Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen, 9 februari
1977), 5, lid 2, van het aanvullend protocol houdende bepalingen op het stuk van
belastingen, dit protocol zijnde toegevoegd bij de Benelux-Overeenkomst van
29 april 1969 inzake administratieve en
strafrechtelijke samenwerking (goedgekeurd bij de wet van 11 december 1970),
en 2 van de Benelux-Overeenkomst van
29 april 1969 tot eenmaking van het Benelux-douanegebied (goedgekeurd bij de
wet van 26 november 1970),
doordat het arrest, op de overweging
dat de overtreding in Nederland plaatsgreep, met bevestiging van de uitspraak
van de eerste rechter beslist dat de Belgische Staat onbevoegd was om over te
gaan tot het invorderen van de rechten,
tezwijl, eerste onderdeel, naar luid van
artikel 36, lid 1, van de E.E.G.-verordening nr. 222177 van 13 december 1976, de
actie tot invordering wordt ingesteld
door de Lid-Staat waar een overtreding
of onregelmatigheid is begaan,
en terwijl het overleggen op het kantoor van vertrek van een document T1
waarop valse aantekeningen zijn gesteld,
een niet regelmatige zuivering is van dat
document, wat in Belgie is geschied, zodat het arrest, met toepassing van voormeld artikel 36, de bevoegdheid tot vervolging aan de Belgische administratie
moest toekennen (schending van deze
bepaling);
tweede onderdeel, de actie tot invordering van rechten, accijnzen en andere
belastingen, alsmede de ter zake van het
niet of niet geheel zuiveren van verschuldigde boeten, krachtens artikel 5, lid 2,
van het bovenvermeld protocol client te
worden ingesteld door het land waar het
document is afgegeven of geldig ge-
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maakt (schending van het aangeduide
artikel 5, lid 2, van het aanvullend protocol):

Overwegende dat het middel niet
preciseert waarin de aangevoerde
schending van artikel 2 van de Benelux-Overeenkomst van 29 april
1969 tot eenmaking van het Benelux-douanegebied (afschaffing van
douaneformaliteiten aan de Benelux-binnengrenzen) zou bestaan;
Dat het middel in zoverre niet
ontvankelijk is;
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de E.E.G.-verordening, artikel 5, lid
2, van het Aanvullend Protocol houdende bijzondere bepalingen op het
stuk van de belastingen, gevoegd bij
de Overeenkomst van 29 april 1969
inzake de administratieve en strafrechtelijke samenwerking op het gebied van de regelingen die verband
houden met de verwezenlijking van
de doelstellingen van de Benelux
Economische Unie, hieraan niets afdoet;
Dat het middel in zoverre niet
kan worden aangenomen;

Wat het overige van de twee onderdelen samen betreft :
Overwegende dat artikel 36.1 van
de E.E.G.-verordening nr. 222177 van
13 december 1976 betreffende communautair douanevervoer bepaalt
Om die redenen, verwerpt de
dat, wanneer wordt vastgesteld dat voorziening; veroordeelt eiser in de
bij communautair douanevervoer in kosten.
een bepaalde Lid-Staat een overtre9 september 1986 - 2' kamer - Voording of onregelmatigheid is begaan, zitter
de h. Boon, waarnemend voorzitde actie tot invordering van de even- ter - : Verslaggever
: de h. Holsters tueel opeisbare rechten en andere Gelijkluidende conclusie van de h. Tilleheffingen - onverminderd eventu- kaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
ele strafvervolging - door deze Lid- mrs. Claeys Bouuaert en Van OmmeslaStaat wordt ingesteld volgens zijn ghe.
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen;
Overwegende dat de vermelde
overtreding of onregelmatigheid het
douanevervoer als dusdanig en niet Nr. 16
de bestuurlijke formaliteiten daaromtrent betreft; dat ten deze, zoals
2' KAMER - 9 september 1986
de rechter vaststelt, de overtreding
of onregelmatigheid waaruit voor de
douane een vorderingsrecht ontstaat, niet is de niet-aanzuivering 1° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - INTERNERING - WEIGERING
van het Tl-document, maar wei de
DOOR DE RAADKAMER MET BEVEL DAT DE
onregelmatigheid bestaande in de
STUKKEN NAAR DE PROCUREUR-GENERAAL
invoer tot verbruik en het in het
WORDEN GEZONDEN - GEEN HOGER BEROEP
vrije verkeer brengen van de kwesVAN HET OPENBAAR MINISTERIE - KAMER
tieuze goederen;
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING BEVOEGDHEID.
Dat de rechter, door zijn vaststelling dat de overtreding of onregelmatigheid waaruit de douaneschuld 2° BESCHERMING VAN DE MAATis ontstaan in Nederland is begaan,
SCHAPPIJ - INTERNERING - ART 14, 5e
zijn beslissing omtrent de onbeLID - AANWIJZING DOOR HET GERECHT VAN
voegdheid van de Belgische admiDE J:'iiRICHTING WAAR DE GE'iNTERNEERDE
REEDS VERBLIJFT - WETTIGHEID
nistratie om de desbetreffende rechten in te vorderen naar recht verantwoordt; dat ten deze, in het raam 3° ONDERZOEKSGERECHTEN - KA
van artikel 36, lid 1, van de voormelMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING WAAR
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BIJ DE ZAAK AANHANGIG IS GEMAAKT OVEREENKOMSTIG ART. 133 SV. - VOLHEID VAN
RECHTSMACHT, ZELFS BIJ ONTSTENTENIS
VAN HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE.

4° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
6.1 - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK
- BEGRIP.

5° RECHTEN VAN DE MENS -

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN, ART. 14.5 - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DIE
VOOR HET EERST DE INTERNERING GELAST
- GEEN TOEPASSING VAN ART. 14.5.

6° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - BEGRIP - RECHTSPRAAK IN TWEE
INSTANTIES.

lo Het hoi van beroep, kamer van inbe-.

Nr. 16

schu./digingstelling van de 11erdachte,
vermag, zelfs bij ontstentenis van hager beroep van het openbaar ministerie tegen de beslissing van de raadkamer waarb1j de internering van de
verdachte wordt geweigerd, diens internering te bevelen (3).
4o Uit de omstandigheid dat de kamer

van inbesclluldigingstelling waarbij de
ieiten regelmatig aanhangig zijn gemaakt door llet toesturen van de stukken door de raadka.mer, overeenkomstig art. 13.'3 Sv., met het oog op de
inbeschuldigingstelling van de verdachte, voor het eerst diens internering beveelt, volgt niet dat de zaak
niet eerlijk behandeld is.
5o Art. 14.5 van het Internationaal Ver-

drag inzake burgerrecllten en politieke
rechten is niet van toepassing op de
beslissing waarbij de kamer van inbesclluldigingstelling voor het eerst de
internering van een verdachte gelast
op grand van art. 7 Wet Bescherming
Maatschappij; die beslissing maakt im.mers geen veroordeling wegens een
straibaar ieit uit en houdt ook geen
straiuitspraak in (4).

schuldigingstelling, waarbij de ieiten
regelmatig aanhangig zijn gemaakt
door het toesturen van de stukken
door de raadkamer overeenkomstig
art. 133 Sv., met het oog op de inbeschuldigingstelling van de verdachte,
ver.mag, zelfs bij ontstentenis van hager beroep van het openbaar ministerie tegen de beslissing van de raadka- 6° De regel van de rechtspraak in twee
instanties is geen algemeen reclltsbemer waarbij de internering van de
ginsel (5).
verdachte wordt geweigerd, diens internering te bevelen (1).

zo

(4) Ret Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, opgemaakt te
New York op 19 dec. 1966, heeft in Belgie volkomen uitwerking ingevolge de wet van 15
mei 1981 houdende zijn goedkeuring. Ingevolge de neerlegging van de bekrachtigingsoorkonde op 21 april 1983 is het Verdrag op 21 juli 1983 in werking getreden.
De tekst van art. 14, 5e lid, van het bedoeld
Verdrag luidt als volgt: << Een ieder die wegens een strafbaar feit is veroordeeld, heeft
het recht zijn veroordeling en vonnis opnieuw
te doen beoordelen door een hoger rechtscollege overeenkomstig de wet. »
Belgie heeft t.a.v. art. 14, lid 5, een voorbe3o Het hoi van beroep, kamer van in be- houd gemaakt : dit artikel zal niet worden toeschuldigingstelling, waarbij de ieiten gepast << ... op personen die krachtens de Beigiregelmatig aanhangig zijn gemaakt sche wet rechtstreeks naar een hoger rechtsdoor bet toesturen van de stukken college, zoals het Hof van Cassatie, hof van
door de raadkamer overeenkomstig beroep of assisenhof, worden verwezen ». (Belart. 133 Sv., met het oog op de inbe- gisch Staatsblad, 6 juli 1983, 8831). Zie Pari.
-----------~-----~-! Besch. Kamer van Folksvertegenwoordigers,
188 (1977-1978), nr. 1, 15; raadpl. : Cass., 9 april
(1) en (3) Cass., 9 mei 1977 (A.C., 1977, 918); 1986 (A.C., 1985-86, nr. 484), R.D.P., 1986, 712.
14 maart 1979 (A.C., 1979-80, 826); raadpl.
(5) Cass., 21 jan. 1983, en de verwijzing in
Cass., 16 sept. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 44).
de voetnoot 3 (A.C., 1982-83, nr. 294); 3 okt.
1983 (A.C., 1983-34, nr 59); 4 juni 1986, A.R.
(2) Raadpl. Gent, 31 maart 1965, R. W.,
nr 4965 (A.C., 1985-86, nr 618).
1964-65, 1698

Indien de verdachte, wiens internering wordt gelast, ten tijde van de uitspraak reeds in llechtenis is in een
straiinricllting die een psyclliatrische
aideling heeft, is de aanw1jzing, door
llet gerecht, van die aideling slechts de
herhaling van wat art. 14, 5e lid, Wet
Bescherming
Maatscllappij
voorschrijit; die herllaling kan niet tot gevolg hebben dat de voorlopige uitvoe-.
ring van de internering onwettig zou
zijn (2).
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Nr. 16
(DEFRIJN, DE KEGEL)
ARREST

(A.R. nr. 656)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 mei 1986 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling;
I. Op de voorziening van Rene
Defrijn:
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 14.5 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, van 19 december 1966, goedgekeurd bij de wet van 15
mei 1981, artikel 6.1 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
van 4 november 1950, goedgekeurd bij de
wet van 13 mei 1955, en de algemene
rechtsbeginselen van de dubbele aanleg
en de eerlijke behandeling van een ieders zaak,
doordat het arrest, na verwijzing door
de raadkamer te Brussel, voor het eerst
verklaart dat aanlegger de ten laste gelegde feiten heeft gepleegd en dat deze
feiten, misdaden genoemd, strafbaar zijn
met criminele straffen,
terwijl artikel 14.5 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten bepaalt dat een ieder die
wegens een strafbaar feit is veroordeeld,
het recht heeft de schuldigverklaring en
veroordeling opnieuw te doen beoordelen
door een hoger rechtscollege overeenkomstig de wet; in casu de raadkamer in
haar beschikking van 27 februari 1986
overweegt dat de telastleggingen voldoende zijn gegrond, in de termen van
artikel 133 van het Wetboek van Strafvordering en bijgevolg beveelt de stukken over te maken aan de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel;
het pas bij arrest van 7 mei 1986 van het
Hof van Beroep te Brussel is dat voor de
eerste maal en in laatste aanleg, een
rechtscollege de aan eiser ten laste gelegde feiten bewezen verklaart en hieruit, en noodzakelijk steunend daarop,
de internering van aanlegger gelast;
krachtens een constante cassatierechtspraak een dergelijke beslissing een eindbeslissing op de strafvordering is van
dezelfde aard als de beslissingen van de
vonnisgerechten, enkel onderworpen aan
voorziening in cassatie; mede uit de arti-
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kelen 9.3 en 14.1 van het Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 19 december 1966 en 6.1
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4 november 1950, kan
worden afgeleid dat de term << veroordeeld '' in artikel 14.5 van het eerst genoemde verdrag moet worden aanzien
als « elke eindbeslissing op de strafvordering " en bijgevolg toepasselijk moet
worden geacht op het onderhavige arrest
van het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, waartegen voorziening in cassatie is ingesteld; zulk een
handelwijze volledig in strijd is met de
hierboven bedoelde beginselen van de
dubbele rechtsmacht en van de eerlijke
behandeling van de zaak; het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 en
het Europees Verdrag van 4 november
1950 werden goedgekeurd respectievelijk
bij wet van 15 mei 1981 en 13 mei 1955,
en bijgevolg integraal dee! uitmaken van
onze nationale wetgeving en bovendien
rechtstreekse werldng bezitten :

Overwegende dat de onderzoeksgerechten, wanneer zij, krachtens
artikel 7, eerste lid, van de wet van
1 juli 1964, de internering gelasten
van de verdachte die een feit, misdaad of wanbedrijf genoemd, heeft
gepleegd en zich in een van de in
artikel 1 van de wet bepaalde staten
bevind.t, niet de verd.achte schuldig
aan een strafbaar feit verklaren; dat
zij niet oordelen dat het door de verdachte gepleegde feit te zijnen aanzien strafbaar is; dat zij tegenover
de verdachte geen straf uitspreken
wanneer zij zijn internering gelasten; dat de artikelen 1 en 7 van de
wet meebrengen dat de onderzoeksgerechten, in het geval dat L;ij vaststellen dat de verdachte, hoewel hij
zich bevindt in een van de bij artikel 1 bepaalde staten, geen gevaar
voor zichzelf of de maatschappij
vormt, tot ontslag van rechtsvervolging beslissen;
Overwegende dat daaruit volgt dat
artikel 14.5 van het Internationaal
Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten geen toepassing vindt
wanneer de onderzoeksgerechten
met toepassing van artikel 7 van de
wet van 1 juli 1964 de internering
van een verdachte gelasten;

40

HOF VAN CASSATIE

Overwegende dat er geen algemeen rechtsbeginsel van de dubbele
aanleg bestaat;
Overwegende dat het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de feiten regelmatig
aanhangig zijn gemaakt door het
bevel van de raadkamer tot het toesturen van de stukken overeenkomstig artikel133 van het Wetboek
van Strafvordering, zelfs bij ontstentenis van hoger beroep van het
openbaar ministerie tegen de beslissing van de raadkamer waarbij de
internering van de verdachte wordt
geweigerd, diens internering kan bevelen;
Overwegende dat de raadkamer
van de rechtbank van eerste aanleg,
zoals te dezen blijkens het arrest
het geval is geweest, de vordering
van de procureur des Konings strekkende tot internering van eiser
heeft afgewezen, dat de procureur
des Konings, overeenkomstig artikel
133 van het Wetboek van Strafvordering, de stukken van de rechtspleging aan de procureur-generaal bij
het hof van beroep heeft toegestuurd, opdat zal worden gehandeld
zoals bepaald in hoofdstuk I van titel II van boek II van het Wetboek
van Strafvordering en vervolgens de
kamer van inbeschuldigingstelling
toch de internering van eiser gelast;
dat uit die omstandigheden niet
volgt dat de zaak van eiser niet eerlijk behandeld is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7, 14 van de
wet van 1 juli 1964 tot bescherming van
de maatschappij tegen abnormalen en de
gewoontemisdadigers en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, na de internering
van eiser te hebben gelast, beveelt dat,
in afwachting dat de commissie tot bescherming van de maatschappij de inrichting aanwijst waar voormelde internering plaats zal vinden, deze voorlopig
plaats zal hebben in de psychiatrische
afdeling van de strafinrichting te Vorst,
terwijl, luidens artikel 14 van de wet
van 1 juli 1964, de internering plaats-

Nr. 16

vindt in een inrichting aangewezen door
de commissie tot bescherming van de
maatschappij; de wet van 1 juli 1964 het
onderzoeks- of vonnisgerecht dat de internering uitspreekt, slechts in een geval
met het aanwijzen van de inrichting
waar de internering voorlopig zal plaatsvinden, belast, te weten wanneer de verdachte in hechtenis is en de strafinrichting waar hij zich bevindt geen psychiatrische afdeling heeft; eiser zich sinds
zijn aanhouding bevindt in de gevangenis te Vorst; bedoelde strafinrichting wel
degelijk over een psychiatrische afdeling
beschikt; bij ontstentenis van een wetsbepaling die in de mogelijkheid voorziet
de onmiddellijke tenuitvoerlegging te bevelen van de maatregel van de internering van een verdachte die op dat ogenblik in een strafinrichting vertoeft waar
een psychiatrische afdeling is, het arrest,
door te bevelen dat in afwachting de internering voorlopig zal plaatsvinden in
de psychiatrische afdeling van de strafinrichting te Vorst, artikel 14 van de wet
van 1 juli 1964 schendt:

Overwegende dat het middel niet
aanduidt in welk opzicht het arrest
de artikelen 7 van de wet van 1 juli
1964 en 97 van de Grondwet zou
hebben geschonden;
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat eiser ten tijde van de uitspraak in hechtenis was; dat er niet
uit blijkt in welke inrichting hij gehecht was;
Overwegende dat artikel 14, vijfde
lid, van de wet van 1 juli 1964 bepaalt : « Is de verdachte, op het
ogenblik dat de internering gelast
is, in hechtenis in een strafinrichting, dan heeft de internering voorlopig plaats in de psychiatrische afdeling van die inrichting of, bij
gebreke daarvan, in een afdeling
aangewezen door het gerecht dat de
internering gelast »;
Overwegende dat, indien eiser ten
tijde van de uitspraak in hechtenis
was in een strafinrichting die geen
psychiatrische afdeling heeft, het arrest in overeenstemming met de
aangehaalde wetsbepaling een psychiatrische afdeling heeft aangewezen voor de voorlopige uitvoering
van de internering; dat, indien eiser,
zoals hij beweert, zich reeds in een
inrichting met een psychiatrische af-

Nr. 17
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deling bevond, de aanwijzing, door
het arrest, van die afdeling slechts
een herhaling is van wat de wet
voorschrijft, zodat die herhaling niet
tot gevolg kan hebben dat de voorlopige uitvoering van de internering
van eiser onwettig zou zijn;
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;
II. Op de voorziening van Victor
De Kegel:
Overwegende dat de twee middelen van eiser gesteld zijn in dezelfde
bewoordingen als die van Rene Defrijn; dat zij, om de redenen die gegeven worden in het antwoord op de
voorziening van Rene Defrijn, niet
kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

BEKLAAGDE - ONMOGEL!JKHEID OM PERSOONLIJK TE VERSCHIJNEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze of het voor de beklaagde
onmogelijk is persoonlijk te verschijnen (1).

(METOUI)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5163)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 april 1986 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikelen 6.1 en 6.2 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en van het algemeen beginsel van
het recht van verdediging,
doordat het arrest eisers verzet tegen
het op 20 maart 1986 door het Hof van
Beroep te Brussel gewezen arrest ongedaan verklaart op grond dat beklaagde
niet verschenen is op de door het hof
vastgestelde datum van 16 april 1986 om
de redenen van zijn verzet uiteen te zetten,

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn voorziening.
9 september 1986 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Caenepeel Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. J. Scheers en P. Bogaert, Brussel.

2"

KAMER -

10 september 1986

VONNISSEN EN ARRESTEN ZAKEN -

STRAF
VERTEGENWOORDIGL\JG VAN DE

terwijl eisers raadsman twee doktersattesten had ingediend waaruit moest
blijken dat eiser niet in staat was te verschijnen en het hof van beroep zich beperkt heeft tot de verklaring dat de attesten niet het bewijs opleveren van die
bewering, zonder de echtheid ervan te
doen nagaan op de dag van de terechtzitting, zonder de persoonlijke verschijning
van eiser te gelasten overeenkomstig artikel 185, derde lid, van het Wetboek van
Strafvordering en zonder zijn vertegenwoordiging door zijn raadsman toe te
staan, terwijl in de rechtspraak algemeen wordt aangenomen dat onwettig is
en het recht van verdediging schendt het
arrest dat bij verstek uitspraak doet terwijl beklaagde niet in staat is te verschijnen en zelf zijn verweer wil voeren :

Overwegende dat het arrest, nu
het beslist « dat de doktersattesten
(1) Cass.,

2

juni

(A.C., 1980-81, nr 567).

1981,

A.R.

.

nr

6512
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Nr. 18

die gevolgd zijn op de attesten die 1• Art. 2015 B.W., krachtens hetwelk
borgtocht niet wordt vermoed en uitreeds in eerste aanleg waren ingedrukkelijk moet zijn aangegaan, ondiend, geenszins het bewijs oplevederwerpt de borgtocht aan geen enkel
ren dat beklaagde in de onmogelijkvormvoorschrift, maar stelt als voorheid verkeerde te verschijnen en
waarde dat degene die zich verbindt
dat, zoals de politie van Anderlecht
op ondubbelzinnige wijze van die wilsvaststelde, beklaagde zich aan het
uiting doet blijken (1).
gerecht onttrekt », de in het middel
aangehaalde bepaling en het daarin 2• De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze over het bestaan en de
aangevoerde beginsel niet miskent,
draagwijdte van een wilsuiting, mits
maar toepassing maakt van artikel
hij de bewijskracht niet miskent van
185, § 2, tweede lid, van het Wetboek
de akten waaruit hij die wilsuiting afvan Strafvordering, volgens hetwelk
Jeidt (2).
de rechter de onmogelijkheid waarop eiser zich beroept in feite mag
(SCHROBILTGEN T. PAGANI)
beoordelen;
Dat het middel niet kan worden
ARREST ( vertaJing)
aangenomen;
En overwegende dat de substan(A.R. nr. 7487)
tiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
HET HOF; - Gelet op het bestreacht zijn genomen en dat de beslis- den vonnis, op 12 maart 1985 door
sing waarbij het verzet ongedaan de Rechtbank van Eerste Aanleg te
wordt verklaard, overeenkomstig de Aarlen in hager beroep gewezen;
wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
10 september 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Helvetius Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. R.
de Beco en Y. Paelinck, Brussel.

Nr. 18
1'

KAMER -

11 september 1986

1° BORGTOCHT STELLEl'i

VORM -

WIL OM ZICH BORG TE
BEWJJS.

2'' OVEREENKOMST -

WILSU!TING
I ITLEGGI'IG DOOR DE RECHTER
GRENZEN

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 2015 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, na te
hebben vastgesteld dat verweerders
rechtsvordering ertoe strekte eiser te
doen veroordelen om een bedrag van
31.000 frank vermeerderd met de moratoire en de gerechtelijke rente en de kosten te betalen, en dit op grond van een
door eiser op 20 april 1982 opgesteld geschrift, welk geschrift voorkomt onderaan een factuur die verweerder aan de
personenvennootschap
met beperkte
aansprakelijkheid General Batiment had
gestuurd, en waarin werd gezegd :
« Moet 31.000 frank betalen voor het geleverde marmer, Batiment Arlon, rue des
Glycines, getekend R. Schrobiltgen »,
verweerders rechtsvordering gegrond
verklaart, beslist dat eiser zich borg had
gesteld voor de betaling van de factuur,
het middel verwerpt waardoor eiser aan(1) Zie DE PAGE, Traite, bd. VI, nr. 842, blz.
815 e.v.; R.P.D.B., V° Cautionnement, nrs. 48
e.v.; L. SIMONT en J. DE GAVRE, « Les contrats
speciaux, Examen de jurisprudence "• 1969 tot
1975, R.C.J.B., 1976, nr. 91, blz. 464; Cass.,
franc;., 24 april 1968, Recueil Dalloz, Sirey 1968,
blz. 358 en noot J Voulet.
(2) Cass., 9 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr 577).

Nr. 19
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voerde dat luidens artikel 2015 van het
Burgerlijk Wetboek borgtocht niet wordt
vermoed maar uitdrukkelijk moet zijn
aangegaan, en zijn beslissing steunt op
de overweging dat eisers naam in het litigieuze geschrift niet werd gevolgd door
enige aanwijzing omtrent zijn hoedanigheid en evenmin door een erkenning van
de levering, dat dit geschrift derhalve
moest worden begrepen als een schuldbekentenis waardoor eiser zich persoonlijk verbond, dat men niet inziet welke
andere finaliteit dat geschrift zou kunnen hebben als eiser zich geen borg stelde, en dat artikel 2015 van het Burgerlijk
Wetboek niet voorschrijft dat de term
« borg » uitdrukkelijk in de geschreven
verbintenis moet worden overgenomen,

terwijl artikel 2015 van het Burgerlijk
Wetboek weliswaar niet voorschrijft dat
de term « borg » uitdrukkelijk moet voorkomen in de geschreven verbintenis,
maar toch in gelijkaardige bewoordingen
vereist dat uitdrukkelijk moet worden
overeengekomen dat de schuldenaar zich
als borg verbindt, derhalve het negatieve
feit dat in het litigieuze geschrift noch
eisers hoedanigheid, te weten zaakvoerder van de voornoemde vennootschap,
noch de omstandigheid dat de in de factuur vermelde koopwaar door eiser was
in ontvangst genomen, niet het ontbreken kan opvangen van een uitdrukkelijke bepaling dat eiser zich borg wilde
stellen; daaruit volgt dat het bestreden
vonnis, door zijn bovenvermelde beslissingen en overwegingen, artikel 2015 van
het Burgerlijk Wetboek verkeerd toepast
en die wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat borgtocht aan
geen enkele vormvereiste is onderworpen, maar dat artikel 2015 van
het Burgerlijk Wetboek als voorwaarde stelt dat diegene die zich
verbindt, op ondubbelzinnige wijze
zijn wil doet blijken;
Overwegende dat de feitenrechter
op onaantastbare wijze het bestaan
en de draagwijdte van een wilsuiting beoordeelt, mits hij de bewijskracht niet miskent van de stukken
die hem zijn voorgelegd en waaruit
die wilsuiting blijkt;
Dat een dergelijke miskenning
ten deze niet wordt aangevoerd;
Dat het middel niet kan worden
aange:nomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
11 september 1986 - 1• kamer :- Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Charlier Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal
Advocaat: mr. Bayart.
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12 september 1986

1° OVEREENKOMST

WEDERKERIGE
OVEREENKOMST - EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING - TOEPASSINGSGEBIED - ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST - TOEPASSELIJKHEID.

2° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - WEDERKERIGE OVEREENKOMST EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING - TOEPASSINGSGEBIED - ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST - TOEPASSELIJK.

3° OVEREENKOMST

WEDERKERIGE
OVEREENKOMST - EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING - TEGENWERPELIJKHEID - FAILLISSE!\lENT VAN EEN VAN DE PARTIJEN.

4° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - WEDERKERIGE OVEREENKOMST EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING - TEGENWERPELIJKHEID- FAILLISSEMENT VAN EEN
VAN DE PARTIJEN

5° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD
WEDERKERIGE
OVEREENKOMST - EXCEPTIE VAN NIET UIT
VOERING - TEGENWERPELIJKHEID - r-An
LISSEMENT VAN EEN VAN DE PARTIJEN
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(HOLLANDERS, CEUSTERS T. MRS. HERMAN SEGERS EN ARNE VANDER GRAESEN- CURATOREN VAN RET FAILLISSEMENT ROMAIN VANSCHOONBEEK; MRS. HERMAN SEGERS EN ARNE
VAN DER GRAESEN - CURATOREN VAN RET
FAILLISSEMENT ROMAIN VANSCHOONBEEK T.
HOLLANDERS, CEUSTERS)

6° OVEREENKOMST

WEDERKERIGE
OVEREENKOMST - EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING - RETENTIERECHT - TEGENWERPELIJKHEID - FAILLISSEMENT VAN DE WEDERPARTIJ.

7° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTE-·
LIJK AKKOORD - OVEREENKOMST -

ARREST

(A.R. nrs. 4834 en 4933)

WEDERKERIGE OVEREENKOMST - EXCEPTIE
VAN NIET-UITVOERING- RETENTIERECHTTEGENWERPELIJKHEID.

z• De exceptie van niet-uitvoering
inzake wederkerige overeenkomsten is
toepasselijk op de rechtsverhouding
die tussen de partijen ontstaat ingevolge de ontbinding van de overeenkomst

1• en

(1).

3•, 4• en 5• De faillietverklaring van een

der partijen staat de toepassing van de
exceptie van niet-uitvoering inzake wederkerige overeenkomsten niet in de
weg (2).

'
6" en 7• Het retentzerecht kan worden tegengeworpen aan de curator in het
faillissement van de wederpartij (3)·

-----------------1
(1) Cass., 10 juni 1897 (Bull. en Pas., 1897, I,
222); 23 nov. 1956 (A.C., 1957, 197; Bull. en
Pas., 1957, I, 305); DE PAGE, t. II, nr. 866, t. VI.,
nrs. 805, 3•, 819 en 820.
(2) Cass., 13 sept. 1973 (A. C., 1974, 37; R. W.,
1973-1974, 997); R.C.J.B., 1974, 352 en noot
Stengers M.-L.
(3) Cass., 7 nov. 1935 (Bull. en Pas., 1936, I,
38); 7 okt. 1976 (A.C., 1977, 153); 22 juni 1979
(ibid., 1978-79, 1271); VANRYN J. en HEENEN J.,
Principes de droit commercial, t. IV, nr. 2784;
CLERENS A., « Het recht van terughouding en
op het voorrecht van de vervoerder op het nationaal en internationaal plan », R. W:, 1957-58,
1277; CLOQUET A., « Over twee twistpunten ter
zake van het retentierecht », R. W., 1954-55,
164; CLOQUET A., Les concordats et Ja faillite,
nrs. 1458 en 1787; DELVA W., Voorrechten en
hypotheken, Gent, 1973, 48; DE PAGE, VI., nr.
826; KLUYSKENS, VI, nr. 48bis; R.P.D.B., tw. Retention, nr. 158; VANDEPUTTE R., De overeenkomst, 279; VAN GERVEN W., Handels- en economisch recht, blz. 151-152; VAN 0MMESLAGHE P.,
R.C.J.B., 1963, 80-81; cfr. DEKKERS, II, nr. 1489,
BERTEN J., J.T., 1956, 109 e.v.; LAMINE, « Het retentierecht >>, A.P.R. V., nr. 269 e.v.; FAGNART
J.L., « Recherches sur le droit de retention et
!'exception d'inexecution >>, R.C.J.B., 1979, blz.
12. e.v
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HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 1984 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat de zaken, ingeschreven onder de nummers 4834 en
4933 van de algemene rol, tegen hetzelfde arrest zijn gericht; dat ze dienen te worden gevoegd;
Overwegende dat uit het arrest
het volgende blijkt: (1) drie dagen
voordat hij failliet werd verklaard,
sloot de aannemer Vanschoonbeek
een bouwovereenkomst met de echtgenoten Hollanders-Ceusters, die
een voorschot van 81.900 frank betaalden; er werden 16.000 stenen op
het bouwterrein aangevoerd; (2) de
eerste rechter verklaarde de eis van
de curators tot teruggave van de stenen ongegrond; uitspraak doende op
de tegeneis van de echtgenoten Hollanders-Ceusters, verklaarde hij de
aannemingsovereenkomst
anthonden en besliste dat zij de stenen uit
handen dienen te geven mits hun
een som van 101.900 frank wordt betaald;
Overwegende dat het arrest de
ontbinding van de overeenkomst, op
grond van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, gerechtvaardigd
acht en oordeelt dat de echtgenoten
Hollanders-Ceusters recht hebben
op terugbetaling van het voorschot
en op een schadevergoeding van
50.000 frank, terwijl de curators
recht hebben op teruggave van de
stenen;
Dat het arrest echter de door de
echtgenoten Hollanders-Ceusters opgeworpen exceptio non adimpleti
contractus verwerpt; dat het arrest
enerzijds voor recht zegt dat de
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echtgenoten Hollanders-Ceusters de
bakstenen binnen acht dagen na de
betekening van het arrest dienen af
te staan aan de curators en de echtgenoten Hollanders-Ceusters veroordeelt om, voor het geval dat zij
daaraan niet voldoen, aan de curators 118.872 frank te betalen, met de
gerechtelijke rente; dat het anderzijds beveelt dat de schuldvordering
van de echtgenoten HollandersCeusters zal worden opgenomen in
het gewoon passief voor een bedrag
van 131.900 frank, met dien verstande dat, ingeval zij nalaten de stenen
binnen de gestelde termijn af te
staan, de opname beperkt zal blijven tot 13.028 frank;
I. Op de voorziening van de echtgenoten Hollanders-Ceusters (zaak
nr. 4834):
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1184 van het Burgerlijk Wetboek, 7 en 8 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, en van
het algemeen rechtsbeginsel inzake wederkerige overeenkomsten, luidens hetwelk de medecontractant van de partij
die haar verbintenissen niet uitvoert, de
exceptie van niet-uitvoering kan opwerpen, zoals dit onder meer bevestigd
wordt door artikel 1612 van het Burgerlijk Wetboek,
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eisers recht hebben op terugbetaling van
het door hen betaalde voorschot van
81.900 frank, in de mate dat zij schade
hebben geleden ten gevolge van de nietuitvoering van het contract, op vergoeding van deze schade, terwijl, anderzijds,
de verweerders qualitate qua recht hebben op teruggave van de bakstenen in
kwestie, beveelt dat de schuldvordering
van de eisers in het gewoon passief van
het faillissement zal worden opgenomen
voor het bedrag van 81.900 + 50.000 =
131.900 frank, en voor recht zegt dat de
eisers binnen acht dagen na de betekening van het arrest 16.000 bakstenen
dienen af te staan aan de verweerders
qualitate qua, bij gebreke waarvan zij
hun de som van 118.872 frank verschuldigd zijn, op grand : dat de stelling van
de eisers, luidens welke op de wederzijdse teruggaveverbintenis de exceptio non
adimpleti contractus van toepassing is,
die aan de massa tegenwerpelijk is, en
zij aldus slechts kunnen worden gedwongen tot teruggave van de stenen op voorwaarde dat de curatele hun een bedrag
van 156.900 frank (het voorschot van
81.900 frank en een schadevergoeding
van 75.000 frank) uitkeert, wellicht op
theoretisch vlak kan worden bijgetreden,
wat echter niet het geval is voor de door
de eisers gedane gevolgtrekking; dat het
inderdaad geen twijfel laat dat de rechten op teruggave die de eisers kunnen
putten uit de niet-uitvoering van het contract door gefailleerde moeten worden
aangezien als een vordering « in de massa » van het faillissement en derhalve
slechts kunnen uitgeoefend worden overeenkomstig de regelen van het faillissementsrecht; dat dienvolgens de eisers
voor hun desbetreffende schuldvordering
enkel opname in het gewoon passief van
het faillissement kunnen bekomen (zoals
zij trouwens in hun eerste conclusie genomen voor de eerste rechter vroegen);
dat zij ten onrechte aanspraak maken op
onmiddellijke teruggave van het voorschot en onmiddelijke betaling van een
schadevergoeding, daar waar zij geen
voorrecht kunnen inroepen en het grondprincipe van de gelijkheid tussen de
schuldeisers dienen te eerbiedigen; dat
zij eveneens ten onrechte menen de teruggave van de stenen te kunnen weigeren zolang de curatoren geen terugbetaling doen van het voorschot meer de
schadevergoeding ingevolge de ontbinding van de overeenkomst,

doordat het hof van beroep, na te hebben geoordeeld dat de ontbinding van de
aannemingsovereenkomst van 21 september 1981, door de eisers gevorderd op
grand van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, gerechtvaardigd blijkt
ingevolge het op 24 september 1981 uitgesproken faillissement van de aannemer en het feit dat de curatoren geenszins tegenspreken dat zij niet wensen de
overeenkomst verder uit te voeren, alsmede dat voormelde ontbinding uitwerking heeft « ex tunc », zodat alles wat gedaan werd ingevolge het contract, ongedaan moet worden gemaakt, en dat de
partijen moeten teruggeplaatst worden
in dezelfde toestand als wanneer zij
nooit gecontracteerd hadden, waaruit
volgt dat de partijen elkaar teruggave
verschuldigd zijn van al hetgeen zij uit
terwijl, eerste onderdeel, geen enkele
hoofde van het contract ontvangen heb- i bepaling van de Faillissementswet, noch
ben en derhalve ten deze, enerzijds, de ~ het beginsel van de gelijkheid onder de
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schuldeisers de gerechtelijke ontbinding,
overeenkomstig artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, van een met de gefailleerde
gesloten
aannemingsovereenkomst beletten, en de massa van de
schuldeisers, vertegenwoordigd door de
verweerders, bijgevolg de uitwerking
« ex tunc • van deze ontbinding moet
dulden, zelfs al kunnen de eiseres zich
niet op een voorrecht beroepen; zodat
het hof van beroep, na terecht te hebben
geoordeeld dat de uitwerking « ex tunc »
van bedoelde ontbinding inhoudt dat de
partijen moeten worden teruggeplaatst
in de toestand waarin zij zich zouden bevinden indien zij nooit hadden gecontracteerd, alsmede dat daaruit volgt dat
ten deze, enerzijds, de eisers recht hebben op terugbetaling van het door hen
betaalde voorschot van 81.900 frank en,
in de mate dat zij schade hebben geleden ten gevolge van de niet-uitvoering
van het contract, op vergoeding van deze
schade (door het arrest begroot op 50.000
frank), terwijl anderzijds de verweerders
qualitate qua recht hebben op teruggave
van de bakstenen in kwestie, niet wettig
op voormelde gronden aileen kon beslissen dat die schuldvordering van de eisers in het gewoon passief van het faillissement dient te worden opgenomen
voor het bedrag van 81.900 + 50.000
frank = 131.900 frank (schending van de
artikelen 1184 van het Burgerlijk Wethoek, 7 en 8 van de Hypotheekwet van
18 december 1851);

tweede onderdeel, de exceptie van
niet-uitvoering eveneens toepasselijk is
op de wederzijdse verbintenissen ontstaan uit de ten voordele van de eisers
uitgesproken gerechtelijke ontbinding en
tegenwerpelijk is aan de massa, vertegenwoordigd door de verweerders; zodat
het hof van beroep, nu het oordeelt dat
uit de uitwerking « ex tunc • van de antbinding volgt dat, enerzijds, de eisers
recht hebben op terugbetaling van het
door hen betaalde voorschot van 81.900
frank en, in de mate dat zij schade hebben geleden ten gevolge van de niet-uitvoering van het contract, op vergoeding
van deze schade (vastgesteld op 50.000
frank), anderzijds, de verweerders qualitate qua recht hebben op terugave van
de bakstenen, niet wettig beslist dat de
eisers eveneens ten onrechte menen de
teruggave van de stenen te kunnen weigeren zolang de curatoren geen terugbetaling doen van het voorschot, vermeerderd met de schadevergoeding ingevolge
de ontbinding van de overeenkomst

Nr. 19

(schending van het in het middel aangeduide algemeen rechtsbeginsel) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, wanneer de
rechter, zoals ten deze, vaststelt dat
er tussen twee partijen synallagmatische verhoudingen bestaan waarop
volgens het gemene recht de exceptio non adimpleti contractus toepassing kan vinden, de omstandigheid
dat een van de partiJen failliet verklaard is, de toepassing van de exceptie niet in de weg staat;
Overwegende dat weliswaar de
schuldvordering die voor een schuldeiser ontstaat doordat na de faillietverklaring van zijn schuldenaar de
tussen partijen bestaande overeenkomst wordt ontbonden op grond
van artikel 1184 van het Burgerlijk
Wetboek, op zichzelf geen vordering
tegen de gezamenlijke schuldeisers
geeft, zodat zijn uit de ontbinding voortgevloeide schuldvordering
slechts als schuldvordering in het
passief kan worden opgenomen; dat
zulks echter de schuldeiser zijn verweer, berustend op de exceptio non
adimpleti contractus, niet ontneemt
wanneer de curators tegen hem een
vordering instellen; dat dit verweer
niet mag worden behandeld alsof
het een vordering was waardoor
aanspraak wordt gemaakt op een
voorrecht of afbreuk wordt gedaan
aan de gelijkheid tussen de schuldeisers; dat dit verweer ook kan
worden opgeworpen in het kader
van de wederkerige rechtsverhoudingen die ontstaan ingevolge de
ontbinding van de overeenkomst;
dat het retentierecht ook kan worden tegengeworpen aan de curator
in het faillissement van de wederpartij, dat wil zeggen aan de gezamenlijke schuldeisers;
Dat het arrest derhalve, door op
de in het middel aangehaalde gronden de door de eisers aangevoerde
exceptie te verwerpen, zijn beslissing niet wettelijk verantwoord;
Dat het onderdeel gegrond is;

Nr. 19

HOF VAN CASSATIE

II. Op de voorziening van de curators (zaak nr. 4933) :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest beslist: « dat (de
verweerders) hun verbintenis tot teruggave van de reeds geleverde stenen uitdrukkelijk erkennen, doch doen gelden
dat op de wederzijdse teruggaveverbintenis de exceptio non adimpleti contractus
van toepassing is en dat deze exceptie in
geval van faillissement eveneens tegenstelbaar is aan de massa, waaruit zij besluiten dat zij slechts kunnen gedwongen worden tot teruggave van de stenen
op voorwaarde dat de curatele hun een
bedrag van 156.900 frank (het voorschot
van 81.900 frank en een schadevergoeding van 75.000 frank) uitkeert; dat deze
stelling van (de verweerders) wellicht op
theoretisch vlak kan worden bijgetreden,
wat echter niet het geval is voor de door
(de verweerders) gedane gevolgtrekking;
dat het inderdaad geen twijfel laat dat
de rechten op de teruggave, die (de verweerders) putten uit de niet-uitvoering
van het contract door gefailleerde, moeten worden aangezien als een vordering
" in de massa " van het faillissement en
derhalve slechts kunnen uitgeoefend
worden overeenkomstig de regelen van
het faillissementsrecht; dat dienvolgens
(de verweerders) voor hun desbetreffende schuldvordering enkel opname in het
gewoon passief van het faillissement
kunnen bekomen (zoals zij trouwens in
hun eerste conclusie genomen voor de
eerste rechter vroegen); dat zij ten onrechte aanspraak maken op onmiddellijke teruggave van het voorschot en onmiddellijke betaling van een schadevergoeding, daar waar zij geen voorrecht
kunnen inroepen en het grondprincipe
van de gelijkheid tussen de schuldeisers
dienen te eerbiedigen; dat zij eveneens
ten onrechte menen de teruggave van de
stenen te kunnen weigeren zolang de curatoren geen terugbetaling doen van het
voorschot, meer de schadevergoeding,
ingevolge de ontbinding van de overeenkomst », en rechtdoende op de tegeneis
beslist dat de vordering van de verweerders, zo zij in gebreke blijven de litigieuze stenen af te staan, slechts in het gewoon passief van het faillissement zal
opgenomen worden ten belope van
131.900 - 118.872 of 13.028 frank,
terwijl een dergelijke opname in het
gewoon passief van het faillissement gelijkstaat met het uitvoeren van schuld-
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vergelijking tussen de vordering die de
verweerders op de (curators) hadden en
de prijs die zij dienden te betalen aan de
eisers; de motieven van het arrest nu
juist een dergelijke compensatie uitsluiten, het arrest bijgevolg een tegenstrijdigheid bevat tussen de motivering en
het beschikkende gedeelte; zodat het arrest niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de
Grondwet):

Overwegende dat in het middel
zelf wordt uiteengezet dat er tegenstrijdigheid is omdat de motivering
om redenen van juridische aard eraan in de weg staat dat in het beschikkende gedeelte een schuldvergelijking wordt toegepast;
Dat het middel derhalve geen
tegenstrijdigheid aanvoert die gelijkstaat met afwezigheid van redenen in de zin van het voorschrift
van artikel 97 van de Grondwet,
maar een onwettigheid;
Dat het middel, nu de aangevoerde grief geen steun vindt in de als
geschonden aangewezen bepaling,
niet ontvankelijk is;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 1138, 4°, van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, rechtdoende op de
hoofdeis, beslist dat de verweerders, indien zij nalaten te voldoen aan de veroordeling tot afstand van 16.000 bakstenen, aan de eisers de som van 118.872
frank, vermeerderd met de interesten,
dienen te betalen en rechtdoende op de
tegeneis beslist dat, indien de verweerders in gebreke zouden blijven voormelde stenen af te staan, hun schuldvordering in het gewoon passief beperkt zal
blijven tot 131.900 - 118.872 of 13.028
frank;
terwijl het tegenstrijdig is enerzijds de
afstand van de stenen te verzekeren
door een daadwerkelijke vervangende
betaling van de prijs, vermeerderd met
de interesten, en anderzijds dezelfde verplichting te vervangen door een weigering van opname van de prijs, zonder de
interesten, in het gewoon passief; zodat
het bestreden arrest tegenstrijdige beschikkingen bevat (schending van artikel
1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek) :

Overwegende dat artikel 1138,
aanhef en 4°, van het Gerechtelijk
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Wetboek, weliswaar het rechtsmiddel van voorziening in cassatie wegens overtreding van de wet openstelt indien er in een vonnis tegenstrijdige beschikkingen staan;
Dat echter, wanneer de beweerde
tegenstrijdigheid voortvloeit uit redenen van juridische aard, de eiser,
krachtens artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek, in zijn verzoekschrift de wettelijke bepalingen
moet vermelden die worden geschonden;
Overwegende dat het middel het
arrest niet aanvecht in zoverre het
op de tegeneis van de verweerders
de hoofdsommen compenseert; dat
het echter de bepalingen niet aanwijst die geschonden zouden worden
doordat het arrest ook de rente over
en weer compenseert en aldus in
strijd zou komen met de beschikking op de hoofdeis;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;

Om die redenen, voegt de zaken
ingeschreven onder de nrs. 4834 en
4933 van de algemene rol; uitspraak
doende in de zaak nr. 4933, verwerpt
de voorziening; v3roordeelt de eisers
in de kosten; uitspraak doende in de
zaak nr. 4834, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit
het principaal en het incidenteel beroep ontvankelijk verklaart en beslist over de eis tot ontbinding van
de overeenkomst, tot terugbetaling
van het voorschot en tot betaling
van schadevergoeding; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
12 september 1986 - 1• kamer- Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Caenepeel,
raadsheer Gelijkluidende conclusie
van de h. D'Hoore, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Biitzler en Van Ommeslaghe.
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KAMER -

12 septembe1· 1986

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN BESCHOUWING IN CONCLUSIE WAARUIT GEEN
RECHTSGEVOLG WORDT AFGELEID - BEANTWOORDING DOOR DE RECHTER.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN VERWIJZING IN CONCLUSIE NAAR EEN NEERGELEGD STUK- BEANTWOORDING DOOR DE
RECHTER.

lo De rechter behoeft niet te antwoorden

op een beschouwing waaruit de conclusienemer geen rechtsgevolg afleidt (1).
(Art. 97 Gw.)
2° Wanneer met betreklring tot een aanvoering in een conclusie de redengeving enlrel is opgenomen in een stuk
van het dossier van de conclusienemer
en deze in zijn conclusie enlrel het
numme1· van dat stuk vermeldt, komt
de rechter niet tekort aan zijn motiveringsverplichting wanneer hij die aanvoel'ing verwerpt zonder de inhoud
van dat stuk te ontleden en te bea'1twoorden.

(KLUFT T. DE BEUKELAER)
ARREST

(A.R. nr. 5247)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 maart 1985 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest eisers vordering tot
opheffing van het bewarend beslag onder derden van 15 maart 1984 te zijnen
laste gelegd, ongegrond verklaart, op
grand " dat (eiser) weliswaar de eerste
rechter verwijt dat hij aannam dat de
overeenkomst van 23 juni 1971 slechts de
wijziging betrof van de basisbedragen

·1-----------------(1) Cass., 9 mei 1979 (A. C., 1978-79, 10?9).
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van bet onderboudsgeld voor de kinderen, zoals bepaald in de autbentieke akte
van 10 april 1970, en voor bet overige de
bepalingen van deze akte, meer bepaald
de indexering op grond van het oorspronkelijk cijfer van 111,75 punten,
dienden geeerbiedigd te blijven en de akte hiervoor een uitvoerbare titel was; dat
de samenbrenging van de termen van de
authentieke akte en van bet akkoord van
23 juni 1971 de juistbeid van de stelling
van de eerste rechter aantoont; dat door
het El.kkoord van 23 juni 1971 de notariele akte van 10 april 1970 niet ophield
uitwerking te hebben en dat door dit akkoord geen volledig nieuwe overeenkomst tot stand kwam; ( ... ) dat de eerste
rechter vanzelfspreke:nd niet bevoegd
was om de akte van 10 april 1970 uit te
leggen maar dat hij dit ook niet deed;
dat hij er zich toe beperkte de uitvoerbare kracht van deze akte te erkennen »,
en « dat de eerste rechter terecht oordeelde dat de afrekening van (verweerster) juist was »,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
appelconclusie (pagina 5 bovenaan) aanvoerde dat een notarii:He akte slechts absoluut uitvoerbaar is wanneer de schuldenaar akkoord gaat en de vordering
erkend wordt, hieruit besloot tot de nietigheid van het uitvoerend beslag, bij gebreke van uitvoerbare titel, en bet aangevocbten arrest deze aanvoering niet
beantwoordt (schending van artikel 97
van de Grondwet);

tweede onderdeel, eiser in zijn appelconclusie (pagina's 2, 3 en 4) aanvoerde:
dat bij overeenkomst van 23 juni 1971
het onderhoudsgeld voor de kinderen, zoals voorzien door de notariele akte van
10 april 1970, beperkt werd voor het geval verweerster gebuwd zou zijn of zij
door iemand zou onderhouden worden;
dat vervveerster in juni 1983 uit de echt
scheidde, doch sedertdien nog steeds onderhouden wordt; dat zij desniettemin
vanaf juli 1983 de onderhoudsgelden vordert, voorzien bij de notariele akte, dit
wil zeggen niet beperkt zoals voorzien
bij de onderbandse overeenkomst van 23
juni 1971; en eiser tevens aanvoerde (appelconclusie, pagina 6) « dat zelfs de berekening van (verweerster) foutief is, op
grond van baar redenering de zogezegde
achterstal slecbts 233.004 frank kan belapen (stuk nummer 6) », en het gezegde
stuk nummer 6 - waarvan een kopij als
inlichting bij onderhavige voorziening
wordt gevoegd - een berekening bevat
van de achterstallen << op basis 6.000
frank ge1ndexeerd vanaf 1969 », waarbij
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eiser tot een bedrag komt van 233.004
frank, en desbetreffend stipuleert << verschil tussen 290.943 en 233.004 is te wijten aan: 1) maanden januari en februari
1979 zijn verjaard (gezien datum van exploot Luyten : 15 maart 1984); 2) voor de
laatste maanden van 1983 en voor de
eerste maand 1984 gebruikt Snoeks het
gelndexeerde maandelijks bedrag van
18.600 frank (basis 8.000 frank per
maand) waarvoor er geen enkele reden
bestaat, gezien C. De Beukelaer (wei terug gescbeiden) nog steeds onderhouden
is », << (dat alhoewel) zij intussen opnieuw uit de echt gescbeiden is, kan aangestipt worden, voor zoveel nodig, dat zij
nog steeds door de beer Hottleg onderbouden wordt, daar kort v66r de echtscheidingsprocedure een onroerend goed,
eigendom van de heer Hottlet, werd verkocht (verschrijving voor gekocht) en
mevrouw De Beukelaer het recht van bewoning werd toegekend, dat zij aanvaardde en alwaar zij tot op heden verblijft », en het arrest geen van deze
aanvoeringen beantwoordt (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende eerst dat eiser in
zijn conclusie in hoger beroep op de
in het onderdeel aangeduide bladzijden niet de grief aanvoert dat ve:rweerster « vanaf juli 1983 de onderhoudsgelden vordert voorzien bij de
notariele akte, dit wil zeggen niet
beperkt, zoals voorzien in de onderhandse overeenkomst van 23 juni
1971 »;
Overwegende voorts dat tegenover
de bewering van eiser dat de berekening van verweerster « foutief »
was, het arrest antwoordt << dat de
eerste rechter terecht oordeelde dat
de afrekening van (verweerster)
juist was »;
Dat in zijn conclusie in hoger beroep eiser tussen haakjes verwijst
naar een « stuk nummer 6 »; dat artikel 97 van de Grondwet het hof
van beroep niet verplichtte dat stuk
te ontleden en te beantwoorden;
Overwegende, ten slotte, dat de
laatste aanhaling die in het onderdee! voorkomt geen antwoord behoefde, nu ze wordt aangetroffen
onder een rubriek « feitenretroac-
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ten » zonder dat een juridisch gevolg wordt vermeld;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest oordeelt dat « de samenbrenging van
de te:rmen van de authentieke akte
en van het akkoord van 23 juni
1971 » aantoont « dat de overeenkomst van 23 juni 1971 slechts de
wijziging betrof van de basisbedragen van het onderhoudsgeld voor de
kinderen en (dat) voor het overige
de bepalingen van deze akte, meer
bepaald de indexering op grond van
het oorspronkelijk cijfer van 111,75
punten, dienden geeerbiedigd te blijven »; dat het hof van beroep uit
wat voorafgaat, afleidt « dat de akte
(van 10 april 1970) hiervoor een uitvoerbare titel was »;
Dat het hof van beroep aldus de
redenen aangeeft waarom verweerster een uitvoerbare titel bezit vereist in artikel 1539 van het Gerechtelijk Wetboek; dat het arrest aldus
de condusie beantwoordt; dat het
onderdeel feitelijke grondslag mist;

Het Hof is bevoegd om na te gaan of de
feitenrechter uit de door hem vastgestelde feiten het bestaan van een dl'ingende reden in de zin van art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet wettig heeft
kunnen afleiden (1).

(KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
T. VERBIEST)
ARREST

(A.R. nr. 5279)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 september 1985
door het Arbeidshof te Brussel gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 35, 39 van de wet
van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten en 95 van de Grondwet,
doordat het arrest het hoger beroep
van verweerster gedeeltelijk gegrond
verklaart en eiseres veroordeelt tot betaling van een verbrekingsvergoeding van
395.226 frank, op grond : « dat de beoordeling van de dringende reden tot de
soevereine beoordelingsmacht van de feitenrechter behoort; dat de rechter in geval van betwisting soeverein oordeelt of
. de aangewende feiten, rekening houdend
met de concrete omstandigheden van de
zaak, een dringende reden uitmaken (...);
dat in de aangetekende onmiddellijke
ontslagbrief van 10 augustus 1982 de
Om die redenen, vernrerpt de dringende reden duidelijk omschreven
voorziening; veroordeelt eiser in de wordt; dat in diezelfde brief ook vermeld
kosten.
wordt dat (verweerster) bekend heeft (...)
" deze koffie ontvreemd te hebben om fi12 september 1986 - le kamer nanciiHe redenen" (een kilogram koffie);
Voorzitter en 1rerslaggever: de h. Jans- dat het (arbeidshof) beslist dat men niet
sens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluiden- mag stellen dat iedere diefstal, ongeacht
de conclusie van de h. D'Hoore, advo- zijn belangrijkheid, een dringende reden
caat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler zou uitmaken die hoe dan ook een onen Houtekier.
middellijk ontslag rechtvaardigt, vermits
iedere diefstal een bijzonder geval uitme.akt, waarvan de beoordeling wegens
de omstandigheden kan verschillen; dat
het (arbeidshof) vaststelt dat het ingeroepen feit in de voormelde onmiddellijke
Nr. 21
ontslagbrief eenmalig is, waarmede rekening dient gehouden te worden in casu ;
de geringe waarde van de ontvreemde
3" KAMER - 15i september 1986
zaak; de afwezigheid van enige penale
CASSATIE -

BEVOEGDHEID BURGERLIJKE ZAKEN - TOEZICHT VAN HET HOFARBEIDSOVEREENKOMST - DRINGENDE REDEN.

(1) Cass., 12 jan. 1981 (A.C:, 1980-81, nr. 274).
Zie oak Cass., 29 jan. 1975 (A.C:, 1975, 626), 17
nov. 1976 (A.C., 1977, 305) en 5 maart 1979
(A.C., 1978-79, 789).
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klacht bij het bevoegde parket te Leuven
(... ); het bewezen onberispelijk beroepsverleden (...); dat (verweerster) zich
toen in zeer moeilijke sociale en familiale omstandigheden bevond, wat zij uitdrukkelijk liet opmerken (...) en dat dit
motief ook opgenomen werd in de onmiddellijke ontslagbrief (... ); dat het (arbeidshof) derhalve beslist dat de feiten,
zoals door (eiseres) ingeroepen en omschreven werd in haar reeds vermelde
ontslagbrief van 10 augustus 1982, niet
als een dringende reden die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt, aanvaard
wordt, zodat (verweerster) derhalve recht
heeft op een passende verbrekingsvergoeding »,

terwijl, eez·ste onderdeel, onder dringende reden, in de zin van de artikelen
35 en 39 van de wet van 3 juli 1978 op de
arbeidsovereenkomsten, wordt verstaan
« de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de
werkgever en de werknemer onmiddellijk en defintief onmogelijk maakt »; de
beoordeling of de vastgestelde feiten een
dringende reden uitmaken in de zin van
voormelde wettelijke definitie een beoordeling in rechte is, die derhalve niet tot
<< de soevereine beoordelingsmacht van
de feitenrechter » behoort, doch integendeel, krachtens artikel 95 van de Grandwet, op zijn wettigheid getoe~st kan worden door het Hof van Cassabe, zodat het
arrest, in zoverre het beslist dat de be·oordeling van de dringende reden « tot
de soevereine beoordelingsmacht van de
feitenrechter behoort » de artikelen 35
van de wet van 3 juli 1978 en 95 van de
Grondwet schendt en door op die granden aan verweerster een opzeggingsvergoeding toe te kennen, de artikelen 35
en 39 van de wet van 3 juli 1978 schendt;
tweede onderdeel, een diefstal ten nadele van de werkgever, welke ook de
waarde van het gestolene weze, een ernstige tekortkoming is die elke professionele samenwerking tussen de werkgever
en de werknemer (onmiddellijk en definitief) onmogelijk maakt en derhalve
steeds een dringende reden uitmaakt in
de zin van de artikelen 35 en 39 van de
wet van 3 juli 1978, zodat het arrest, dat
vaststelt dat verweerster een diefstal ten
nadele van eiseres had begaan, en niettemin aanneemt dat er geen dringende
reden tot ontslag aanwezig was, het wettelijk begrip dringende reden miskent en
derhalve de artikelen 35 en 39 van de
wet van 3 juli 1978 schendt en door op
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die gronden aan verweerster een opzeggingsvergoeding toe te kennen, de artikelen 35, 39 en 82 van de wet van 3 juli
1978 schendt;
derde onderdeel, het arrest en het vonnis van de eerste rechter waarnaar het
arrest verwijst, vaststellen dat « (verweerster) als verpleegster in dienst was
van eiseres, dat op 8 augustus 1982 tijdens een routineonderzoek, rond 20 u.
30, in de boodschappentas van venveerster, een kilogram koffie werd gev~mden,
en dat eiseres bekende deze koff1e ontvreemd te hebben om familiale redenen;
deze feiten (diefstal door een verpleegster van 1 kg koffie ten nadele van de
werkgever) een ernstige tekortkoming
uitmaken welke elke professionele samenwerking tussen werkgever (eiseres)
en werknemer (verweerster) onmiddellijk en definitief onmogelijk m.aken, ~n
derhalve een dringende reden, m de zm
van de artikelen 35 en 39 van de wet op
de arbeidsovereenkomsten, uitmaken, en
daaraan geen afbreuk wordt gedaan door
de in het arrest opgesomde omstandigheden (eenmaligheid van de feiten, geringe
waarde van de ontvreemde goederen, afwezigheid van penale klacht, onberispelijk beroepsverleden, moeilijke sociale en
familiale omstandigheden), zodat het arrest niet wettig kan beslissen, op grond
van de aangehaalde omstandigheden, dat
in casu de diefstal van 1 kg koffie door
verweerster ten nadele van eiseres, geen
dringende reden uitmaakte en derhalve
de artikelen 35 en 39 van de wet van 3
juli 1978 schendt en, door op die gronden
aan verweerster een opzeggingsvergoeding toe te kennen, de artikelen 35, 39
en 82 van de wet van 3 juli 1978
schendt »:

Overwegende dat artikel 35 van
de Arbeidsovereenkomstenwet van 3
juli 1978 bepaalt: << Elke partij kan
de overeenkomst, zonder opzegging
of v66r het verstrijken van de termen beeindigen om een dringende
reden die aan het oordeel van de
rechter wordt overgelaten (... ). Onder dringende reden wordt verstaan
de ernstige tekortkoming die elke
professionele samenwerking tussen
de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogel.ijk
maakt (... ) ));
Overwegende dat hieruit volgt dat
de feitenrechter op onaantastbare
wijze in feite oordeelt of de tekort-
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koming ernstig genoeg is en of zij
de professionele samenwerking tussen werkgever en werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk
maakt, mits hij het begrip « dringende reden » niet miskent;
Overwegende dat het arrest, op
grond van de omstandigheden die
het vaststelt en die in het middel
zijn vermeld, wettig beslist dat het
door verweerster gepleegde feit
« niet als een dringende reden die
elke professionele samenwerking
tussen (partijen) onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt, aanvaard
wordt »;
Overwegende dat, nu de beslissing
wettelijk verantwoord wordt door de
hiervoren vermelde redenen, het
eerste onderdeel, gericht tegen een
overbodige beschouwing van de
rechters, zonder belang is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Nr. 22

onverschuldigde toekenning, wanneer
vaststaat dat de werkloze te goeder
trouw uitkeringen heeft ontvangen
waarop hij geen recht had; het staat
aan de werkloze zijn goede trouw te
bewijzen (1). (Art. 210 Werkloosheidsbesluit.)

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. DE BROYER)
ARREST

(A.R. nr. 5298)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 november 1984 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;

RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKER!NG - TERUGVORDERING
- BEPERKING - GOEDE TROUW - BEWIJSLAST.

Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 210 en, voor zoveel nodig, van de artikelen 126 en 128 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, zoals het werd gewijzigd en
aangevuld : inzonderheid wat genoemd
artikel 126 betreft, door de koninklijke
besluiten van 22 juli 1975, 5 oktober 1979
en 12 oktober 1982; wat genoemd artikel
128 betreft, door de koninklijk besluiten
van 28 april 1966, 29 januari 1974 en 26
april 1976; wat genoemd artikel 210 betreft door het koninklijk besluit van 1
december 1967; van de artikelen 1376,
1378, 2268 van het Burgerlijk Wetboek,
870 van het Gerechtelijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doordat het arrest de terugvordering
van de ten onrechte aan verweerder uitgekeerde werkloosheidsuitkeringen beperkt tot ten laatste 150 dagen onverschuldigde toekenning en in die mate de
administratieve beslissing van 5 februari
1983 van de gewestelijke werkloosheidsinspecteur vernietigt op de volgende
gronden: « Anderzijds verwijt (eiser) de
eerste rechter dat hij de terugvordering
beperkte tot de laatste 150 dagen, op
grand van artikel 210 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963. De R.V.A.
legt uit dat de notie goede trouw anders
gesteld is in het burgerlijk recht dan in
het K.B. van 20 december 1963, aangezien ze in het Burgerlijk Wetboek wordt
vermoed, terwijl ze in de(ze) wetgeving
moet vaststaan; welnu, gaat de R.V.A.

De terugvordering van onrechtmatig ontvangen werkloosheidsuitker.ing wordt
beperkt tot de laatste 150 dagen van

(1) Cass., 10 sept. 1984, A.R. nr. 4364
(A.C, 1984-85, nr. 23) en 2 dec. 1985, A.R.
nr. 4!\69 (A.C., 1.985-86, nr. 220).

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
15 september 1986 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijlduidende conclusie van deh. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Gryse.
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verder, (verweerder) steunt op zijn onwetendheid om de goede trouw te bewijzen
en dat is onvoldoende; dus, besluit de
R.V.A., is de kwade trouw bewezen. Zo
de onwetendheid misschien geen voldoende bewijs is van goede trouw, dan
moet daar tegenover worden gesteld dat
de R.V.A. van haar kant geen enkel element naar voren brengt die de kwade
trouw zou gestalte geven; zij trekt losweg en zonder reden de goede trouw van
De Broyer in twijfel. Dat heeft de eerste
rechter trouwens goed aangevoeld en
zijn beslissing dient derhalve onderschreven te worden »,
terwijl artikel 210, eerste volzin, van
het koninklijk besluit van 20 december
1963 betreffende arbeidsvoorziening en
werkloosheid als regel stelt dat elke onrechtmatig ontvangen som dient te worden terugbetaald; de tweede volzin van
hetzelfde artikel, als uitzondering op die
regel, bepaalt dat, wanneer het vaststaat
dat de werkloze te goeder trouw werkloosheidsuitkering ontvangen heeft waarop hij geen recht had, de terugvordering
wordt beperkt tot de laatste honderd vijftig dagen van onverschuldigde toekenning; uit deze wettelijke bepaling blijkt
dat de onbeperkte terugbetaling de regel
is en dat derhalve de werkloze, die de terugvordering wil doen beperken tot de
laatste honderd vijftig dagen van onverschuldigde toekenning, het bewijs dient
te leveren dat hij te goeder trouw werkloosheidsuitkering waarop hij geen recht
had, heeft ontvangen, zodat de toepassing van de uitzondering op de onbeperkte terugvordering verantwoord is;
het arrest, door te overwegen dat, zo verweerder misschien geen voldoende bewijs leverde van zijn goede trouw, eiser
van zijn kant geen enkel element naar
voren bracht dat de kwade trouw van
verweerder zou gestalte geven en dat eiser « losweg en zonder reden » de goede
trouw van verweerder in twijfel trekt,
als zijn mening te kennen geeft dat de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening het
bewijs moet leveren van de kwade
trouw, of minstens van de afwezigheid
van goede trouw van de werkloze alvorens op gehele (dit is niet tot de laatste
150 dagen beperkte) terugvordering van
de door deze werkloze onrechtmatig genoten
werkloosheiduitkeringen
aanspraak te kunnen maken, en het arrest
zodoende de bijzondere, in artikel 210
van het koninklijk besluit van 20 december 1963 neergelegde regel inzake bewijslast miskent (schending van artikel 210
van het koninklijk besluit van 20 decem-
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ber 1963 en, voor zoveel nodig, van de artikelen 1376, 1378 en 2268 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek); het arrest, nu het op
feitelijke, derhalve soevereine wijze had
vastgesteld dat verweerder onrechtmatig
werkloosheidsuitkeringen had ontvangen
en dat hij, al had hij zijn onwetendheid
ingeroepen, geen voldoende bewijs had
geleverd van zijn goede trouw, en zodoende had vastgesteld dat niet vaststand dat deze werkloze te goeder trouw
werkloosheidsuitkeringen waarop hij
geen recht had, had ontvangen, niet wettig tot het besluit kon komen dat de terugvordering van de onrechtmatig door
verweerder genoten werkloosheidsuitkeringen tot de laatste 150 dagen mocht
worden beperkt en dat de eerste rechter
terecht in deze zin had beslist (schending van artikel 210 en, voor zoveel nodig, van de artikelen 126 en 128 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963),
en het arrest niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 97
van de Grondwet) :

Overwegende dat artikel 210, eerste volzin, van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 als regel stelt
dat elke onrechtmatig ontvangen
som dient te worden terugbetaald;
dat de tweede volzin van hetzelfde
artikel, als uitzondering op die regel, bepaalt dat, wanneer vaststaat
dat de werkloze te goeder trouw
werkloosheidsuitkering ontvangen
heeft waarop hij geen recht had, de
terugvordering wordt beperkt tot
de laatste honderd vijftig dagen
van onverschuldigde toekenning;
Overwegende dat, nu de onbeperkte terugbetaling de regel is,
daartoe niet is vereist dat de werkloze te kwader trouw heeft gehandeld om de onrechtmatig ontvangen
uitkeringen te verkrijgen, en eiser
derhalve geenszins de kwade trouw
van de werkloze dient te bewijzen;
Dat daarentegen de werkloze, die
de terugvordering wil doen beperken tot de laatste honderd vijftig dagen van onverschuldigde toekenning, het bewijs dient te leveren dat
hij te goeder trouw werkloosheidsuitkering waarop hij geen recht had,
heeft ontvangen, zodat de toepas-
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sing van de uitzondering op de
onbeperkte terugvordering verantwoord is;
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat verweerder
zijn goede trouw niet had aangetoond, niettemin de terugvordering
van onrechtmatig ontvangen werkloosheidsuitkeringen beperkt tot de
laatste honderd vijftig dagen, op de
enkele grond dat eiser de kwade
trouw van verweerder niet heeft bewezen; dat het aldus artikel 210 van
het koninklijk besluit van 20 december 1963 schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Nr. 23

JAAR - INKOMSTEN LAGER DAN HET WETTELIJK MAXIMUM.

2° DIENSTPLICHT -

MILITIEGERECHTEN
- VOORWAARDEN VAN ART. 10, § 1, 1°,
DIENSTPLICHTWET VOOR HET VERLENEN
VAN UITSTEL OF VRIJLATING VAN DIENST
NIET VERVULD - GEEN VERWIJZ!NG DOOR
DE MILITIERAAD NAAR DE HOGE MILITIERAAD WEGENS SPECIALE OMSTANDIGHEDEN
- BEVOEGDHEID VAN DE HOGE MILITIERAAD.

1° Om uitstel of vrijlating van dienst als

kostwinner te verkrijgen, ap grand van
de vermoedelijke inkomsten van het
lopende jaa.r, maeten die inkomsten lager zijn da.n het vaor de aamrrager geldende maximum. (Art. 10, § 1, 1°, zesde
lid, Dienstplichtwet.)
2° Wanneer de militieraad, die vaststelt

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de terugvordering waartoe de inspecteur
van het Gewestelijk Bureau Vilvoorde op 5 februari 1982 ten laste van
verweerder heeft besloten, beperkt
tot de laatste honderd vijftig dagen;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest;
gelet op artikel 1017, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
15 september 1986 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.

dat uitstel of vrijlating van dienst wegens kastwinnerschap niet kan worden
verleend, amdat de voarwaarden vermeld in art. 10, § 1, 1", Dienstplichtwet
niet veiVUld zijn, de a<mvraag heeft afgewezen zonder de zaak wegens speciale amstandigheden die voor inwilliging van de aanV!'aag pleiten, aan de
Hage Militiemad voor te leggen, vermag de Hoge Militieraad niet over het
bestaan van dergelijke omstandigheden uitspraak te doen, oak al l1eeft de
militieraad het desbetrei'fende verzaek
van de diellstpichte daartae slechts impliciet verworpen (1). (Artt. 28, § 4, en
37, § 3, Dienstplichtwet.)

(PEETERS)
ARREST

(A.R. nr. M 601 N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 5 juni 1986 door
de Hoge Militieraad gewezen;
Nr. 23
3•

Y.AMER -

15 september 1986

1° DIENSTPLICH'l -

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 10, § 1, 1°, negende (lees: zesde) lid, van de Dienstplichtwet en 97 van de Grondwet,
doordat de beslissing eisers aanvraag
tot vrijlating verwerpt, op grond dat het
niet bewezen is dat het inkomen van ei-

UITSTEL EN VRIJLA-

TING VAN DIENST OP MORELE GROND KOSTWINNER - IN AANMERKING TE NEMEN
lNKOMEN - lNKOMSTEN VAN HET LOPENDE

(1) Cass., 6 sept. 1982, A.R. nr M 315 F
(A.C., 1982-83, nr. 10). Zie Cass., H feb. 1983,
A.R. nr. M 327 F (A.C., 1982-83, nr 337).
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sers moeder, weduwe, over het jaar 1984
of 1985 lager is dan het wettelijk maximum,
terwijl, eerste onderdeel, aangezien,
wanneer artikel 10, § 1, 1°, negende
(lees: zesde) lid, van de Dienstplichtwet
bepaalt dat de Hoge Militieraad gerechtigd is rekening te houden met de vermoedelijke inkomsten van het lopende
jaar, wanneer bewezen is dat deze lager
zijn of zullen zijn, het een noodzakelijke
doch voldoende voorwaarde is dat de inkomsten van het lopende jaar lager zijn
dan die van het voorgaande jaar, zonder
dat deze noodzakelijk lager moeten zijn
dan het wettelijk maximum; de bestreden beslissing derhalve, door vast te stellen dat eveneens de vermoedelijke inkomsten van het lopende jaar lager
moeten zijn dan het wettelijk maximum,
artikel 10, § 1, 1°, negende lid, van de
Dienstplichtwet schendt;
tweede onderdeel, aangezien eiser in
zijn conclusie voor de Hoge Militieraad
had aangetoond dat de bovenvermelde
stelling (vermoedelijke inkomsten van
het lopende jaar moeten niet lager liggen dan het wettelijk maximum) steun
vindt in de opeenvolgende wetten en parlementaire werken, de bestreden beslissing derhalve, door hierop niet te antwoorden, ten minste haar beslissing niet
met redenen omkleedt (schending van
artikel 97 van de Grondwet):

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de Hoge Militieraad de conclusie van eiser ten betoge dat artikel 10, § 1, 1°, zesde lid,
van de Dienstplichtwet alleen vereist dat het bewezen is dat de vermoedelijke inkomsten van het lopende jaar lager zijn dan die van
het vorige jaar zonder dat ze lager
behoeven te zijn dan het wettelijk
maximum, verwerpt op grond van
die wetsbepaling en derhalve beantwoordt; dat de raad niet anders behoefde te antwoorden op eisers argumenten, geput uit vroegere wetten en parlementaire stukken;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 10, § 1,
1°, zesde lid, van de Dienstplichtwet
beoogt onder bepaalde omstandigheden uitstel of vrijlating mogelijk te
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maken, hoewel de aanvraag op
grond van de inkomsten over het referentiejaar vermeld in het vijfde lid
zou moeten worden verworpen; dat
het daartoe aan de militiegerechten
bevoegdheid verleent om « rekening
te houden met » de vermoedelijke
inkomsten van het lopende jaar, dit
wil zeggen die te toetsen aan het
wettelijk maximum geldend voor de
lichting waartoe de aanvrager behoort, wanneer die vermoedelijke
inkomsten lager zijn dan die van
dat voorgaande jaar of het referentiejaar; dat zulks insluit dat uitstel
of vrijlating slechts mogelijk is wanneer die vermoedelijke inkomsten
lager zijn dan het wettelijk maximum en niet aileen maar lager dan
de inkomsten van het vorige j aar of
van het referentiejaar;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Over l1et tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 28, § 4, en
37, § 3, van de Dienstplichtwet,
doordat de beslissing oordeelt dat, vermits de Hoge Militieraad moet vaststellen dat de militieraad de zaak niet heeft
verwezen naar de Hoge Militieraad, met
toepassing van artikel 28, § 4, van de
Dienstplichtwet, het aan de Hoge Militieraad niet behoort zich in de plaats te
stellen van de militieraad bij de uitoefening van een voorrecht dat de wetgever
uitdrukkelijk en exclusief aan deze laatste heeft voorbehouden,
terwijl, vermits eiser in zijn memorie
van 31 oktober 1985 de militieraad impliciet had verzocht rekening te houden
met speciale omstandigheden en de militieraad in zijn beslissing van 31 oktober
1985 hierop niet heeft geantwoord, de
Hoge Militieraad, op grond van de devolutieve kracht van het hoger beroep, gerechtigd is de ingeroepen speciale omstandigheden te onderzoeken en desgevallend, met toepassing van artikel 37,
§ 3, de vrijlating toe te staan, mits de beslissing bij eenparigheid van stemmen
wordt genomen; de bestreden beslissing
derhalve niet mocht weigeren de speciale omstandigheden te onderzoeken :

Overwegende dat, wanneer de militieraad die vaststelt dat uitstel of
vrijlating van dienst wegens kostwinnerschap niet kan worden ver-
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leend, omdat de voorwaarden vermeld in artikel 10, § 1, 1", van de
Dienstplichtwet niet vervuld zijn, de
aanvraag heeft afgewezen zonder de
zaak wegens speciale omstandigheden die voor inwilliging van de aanvraag pleiten, aan de Hoge Militieraad voor te leggen, de Hoge Militieraad niet vermag over het bestaan
van dergelijke omstandigheden uitspraak te doen, ook al heeft de militieraad een verzoek daarbij slechts
impliciet verworpen;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen,
voorziening.

verwerpt de

15 september 1986 - 3" kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Hugo Van Eecke,
Brussel.
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beklaagde tot afzonderlijke straffen
heeft veroordeeld wegens onopzettelijk
doden, onopzettelijke slagen o1' verwondingen en sturen in staat van alcoholintoxicatie, is erga omnes vastgesteld dat de alcoholintoxicatie van de
bestuurder in geen enkel opzicht de
oorzaak was van het ongeval en van
de daardoor veroorzaakte schade (1).
2"

Wannee1· de alcoholintoxicatie van de
bestuurder geen oorzaak of geen van
de oorzaken van het verkeersongeval
is geweest, is de onvoorzichtigheid van
de passagier, die erin bestaat plaats te
hebben genomen in een voertuig waarvan hij wist dat de bestuurder gei'ntoxiceerd was, zonder oorzakelijk verband met de schade die hij lijdt door
het ongeval dat veroorzaakt werd door
een andere fout van de bestuurder dan
diens alcoholintoxicatie (2).

(VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN DE SCHELDE N.V. T. EAGLE STAR C.B. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VOOR VERZEKERINGEN, LERMYTE
E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 17)
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KAMER -

16 september 1986

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE-

STRAFZAKEN - GEZAG VAN GEWIJSDE - VERKEERSONGEVAL - ONDERSCHEIDEN STRAFFEN WEGENS ONOPZETTELIJK DODEN, ONOPZETTELIJKE SLAGEN OF VERWONDINGEN EN
STUREN IN STAAT VAN ALCOHOLINTOXICATIE
- GEVOLG T.A.V. DE BESLISSING OVER DE
OORZAAK VAN HET ONGEVAL EN VAN DE
SCHADE.

2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - VERKEERSONGE-

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 september 1985
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat het arrest enkel
uitspraak doet op civielrechtelijk gebied;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen van de
N.V. voor Verzekeringen Eagle Star
C.B. - 1821 en Beatrice Mooren;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres, vrijwillig tussengekomen partij, haar voor-

VAL- ALCOHOLINTOXICATIE VAN AANSPRAKELIJKE BESTUURDER GEEN OORZAAK VAN
HET ONGEVAL- OORZAKELIJK VERBAND 1-----------~----
TUSSEN FOUT EN SCHADE VAN DE PASSA(1) Cass., 21 okt. 1976 (A.C., 1977, 225).
GIER DIE WETENS MET DIE BESTUURDER IS
(2) Cfr. Cass., 21 okt. 1976 (A.C., 1977, 225);
MEEGEREDEN.

1° Wanneer de strafrechter bij een in

kracht van gewijsde gegaan vonnis de

MINET A., « A propos de !'arret de Ia Cour de
cassation du 19 septembre 1968 "• J.T., 1969,
biz. 181; ANDRE R., Les Responsabilites, biz.
428.
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ziening heeft doen betekenen aan
de verweerders;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen :
1. van Geert Lermyte, Danny Demuynck en Landsbond der Christelijke Mutualiteiten :
Overwegende dat eiseres zonder
berusting afstand doet van haar
voorziening;

2. van Willy Lermyte, Geroges
Palfliet, Gabrielle Depuydt, Cecile
Palfliet, Maria Palfliet en Gerard
Palfliet:
Overwegende dat het arrest, dat
het beroepen vonnis bevestigt, de
schadevergoeding verschuldigd aan
die verweerder bepaalt op 28.694
frank, met rente en kosten, en verweerder voorbehoud verleent voor
verdere uitgaven zoals hij had gevraagd;
Overwegende dat de appelrechters, nu zij over alle eisen van verweerder uitspraak hebben gedaan
en niets aanhouden waarover zij later uitspraak zullen doen, hun rechtsmacht volledig hebben uitgeoefend
en hun beslissing derhalve een eindbeslissing is in de zin van artikel
416 van het Wetboek van Strafvordering;
Dat er mitsdien geen grond bestaat om de afstand in te willigen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, 23 van het Gerechtelijk Wetboek,
1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, en uit de miskenning van het gezag van het strafrechtelijk gewijsde,
doordat het arrest beklaagde Walther
Valcke, verzekerde van eiseres, volledig
en aileen verantwoordelijk acht voor de
schade van de burgerlijke partijen en
het elke medeverantv<JOordelijkheid van
de passagiers Wilfried Palfliet, Geert
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Lermyte en Danny Demuynck van de
hand wijst, op grond van volgende overwegingen : « A. Omtrent de risico-aanvaarding in hoofde van wijlen Palfliet
Wilfried en Lermute Geert en Demuynck
Danny : In het vonnis van 22 september
1983 werd de bestuurder Valcke Walther
telkens veroordeeld tot afzonderlijke
straffen wegens het wanbedrijf van onopzettelijke doodslag; het wanbedrijf van
onopzettelijk toebrengen van verwondingen; het feit een voertuig op een openbare plaats in staat van alcoholintoxicatie
te hebben bestuurd, terwijl het feit een
voertuig op een openbare plaats in staat
van dronkenschap te hebben bestuurd
tegen hem niet werd weerhouden. Tegen
deze uitspraak over de strafvordering
werd geen hoger beroep ingesteld. Het
gezag van het gewijsde erga omnes van
de uitspraak van de strafvordering heeft
ten gevolge dat de burgerlijke rechter
die kennis neemt van een op hetzelfde
feit gegronde rechtsvordering, door de
beslissing van de strafrechter gebonden
is door wat noodzakelijk en zeker werd
beslist. Nu de strafrechter afzonderlijke
straffen heeft uitgesproken wegens onopzettelijke doding en slagen en verwondingen enerzijds en intoxicatie anderzijds, volgt hieruit dat hij zeker en
noodzakelijk heeft beslist dat de staat
van alcoholintoxicatie van de bestuurder
Valcke noch de oorzaak noch een van de
oorzaken van het ongeval is geweest
waarvoor hij aansprakelijk werd gesteld.
Het door artikel 418 van het Strafwetboek omschreven misdrijf omvat immers
elke fout of complex van fouten, van welke aard ze ook wezen, die lichamelijk
letsel of de dood van een derde tot gevolg hebben. Nu de strafrechter de alcoholintoxicatie afzonderlijk bestrafte, impliceert zulks dat deze intoxicatie het
schadelijk gevolg, in casu het lichamelijk
letsel en/of de dood van de slachtoffers,
niet heeft veroorzaakt. Want anders had
hij de intoxicatie niet afzonderlijk mogen beteugelen en had hij haar moeten
inlijven bij de fouten die het lichamelijk
letsel of de dood hebben veroorzaakt en
lhaar dus beschouwen als hetzelfde misdrijf als de inbreuk op artikel 418 van
het Strafwetboek en dus slechts een enkele straf mogen uitspreken. Deze beslissing is bindend voor de burgerlijke rechter, al had de verzekeraar (N.V. De
Schelde) niet de mogelijkheid om voor
de strafrechter zijn standpunt op dit
punt te verdedigen. De burgerlijke rechter is door het strafgewijsde gebonden,
zelfs indien de strafrechter slechts impliciet het causaal verband tussen de mtoxi-
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catie en het ongeval heeft uitgesloten.
De idee van risicoaanvaarding in hoofde
van de slachtoffers kan derhalve geen
ingang vinden. Het meerijden met een
bestuurder die gedronken heeft, zou
slechts relevant kunnen zijn en een eigen fout in hoofde van de benadeelden
kunnen uitmaken met verdeling der aansprakelijkheid tot gevolg, wanneer de
drank in hoofde van de aansprakelijke
bestuurder als een fout kan worden aangemerkt die in causaal verband staat
met het ongeval, hetgeen terzake uitgesloten is. Anderzijds zal principieel de
passagier geen enkele aansprakelijkheid
dragen voor de aanrijding die veroorzaakt werd wanneer een bestuurder met
zijn wagen een te hoge snelheid ontwikkelt. Verder blijkt niet dat de slachtoffers de bestuurder Valcke op actieve
wijze hebben aangemoedigd tot of in zijn
onvoorzichtig rijgedrag »;
terwijl, ee1·ste onderdeel, het gezag van
het gewijsde op de strafvordering voor
de rechter die op civielrechtelijk gebied
uitspraak moet doen, beperkt is tot hetgeen zeker en noodzakelijk door de strafrechter werd beslist; de strafrechter die
in hoofde van eP.n beklaagde - bestuurder van ene personenauto - bij een in
kracht van gewijsde getreden beslissing
ten eerste een afzonderlijke strafrechtelijke veroordeling wegens onopzettelijke
slagen aan twee van zijn passagiers, ten
tweede een afzonderlijke strafrechtelijke
veroordeling wegens onopzettelijke doding van een derde passagier en, ten
derde, een afzonderlijke strafrechtelijke
veroordeling wegens alcoholintoxicatie
aan het stuur uitsprak, zeker en noodzakelijk beslist dat in hoofde van de bestuurder de alcoholintoxicatie niet het
door artikel 418 van het Strafwetboek
beoogde gebrek aan voorzichtigheid of
voorzorg opleverde en niet de oorzaak
was van de letsels of de dood, doch
geenszins erga omnes zeker en noodzakelijk beslist dat de passagiers die met
die gei:ntoxiceerde bestuurder meereden,
in alle geval geen fout konden begaan
en medeverantwoordelijk konden zijn
voor hun schade, door in te stappen en
mee te rijden met de bestuurder van
wie
ze
wisten
dat
hij
gei:ntoxiceerd was; het arrest het gezag van
het strafrechtelijk gewijsde van het vonnis van 22 september 1983 schendt door
te oordelen dat dit vonnis impliciet maar
zeker inhield dat erga omnes zeker en
noodzakelijk vaststond dat de passagiers
Palfliet, Lermyte en Demuynck geen
fout konden begaan hebben en zij niet
medeverantwoordelijk konden zijn voor
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hun schade door in te stappen en mee te
rijden met de gei:ntoxiceerde bestuurder
Valcke, en dit vaststond nu in het vonnis
van 23 september 1983, in hoofde van bestuurder Valcke, een afzonderlijke strafrechtelijke veroordeling wegens alcoholintoxicatie uitgesproken was en hieruit
bleek dat bestuurder Valcke het ongeval
niet veroorzaakt had door zijn alcoholintoxicatie, zodat het arrest miskenning inhoudt van het algemeen rechtsbeginsel
van het gezag van het strafrechtelijk gewijsde, vervat in artikel 4 van de wet
van 17 april 1878 houdende voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, en van artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek;

tweede onderdeel, de rechter, overeenkomstig de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek, de bewijskracht van een akte miskent wanneer
hij aan die akte een interpretatie geeft
die onverenigbaar is met de bewoordingen, de zin en de draagwijdte van die akte; het in casu aangevochten arrest de
bewijskracht miskent van het vonnis van
22 september 1983 door te oordelen dat
dit vonnis omwille van de afzonderlijke
strafrechtelijke veroordelingen in hoofde
van beklaagde Valcke, impliciet maar zeker beslist dat de passagiers Palfliet,
Lermyte en Demuynck geen fout konden
begaan hebben en zij niet medeverant·
woordelijk konden zijn voor hun schade
door in te stappen en mee te rijden met
de ge'intoxiceerde bestuurder Valcke; deze bewering, die het arrest aan het vonnis van 22 september 1983 toeschrijft,
immers onverenigbaar is met de bewoordingen, de zin en de draagwijdte
van het vonnis van 22 september 1983,
omdat dit vonnis geenszins beslist dat de
passagiers omwille van de afzonderlijke
strafrechtelijke veroordelingen van de
beklaagde die bestuurder was, zelf geen
fout konden begaan en voor hun schade
medeverantwoordelijk konden zijn wegens het instappen en meerijden met de
gei:ntoxiceerde bestuurder, zodat het arrest de bewijskracht van het vonnis van
22 september 1983 miskent, derhalve de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
derde onderdeel, uit de enkele vaststellingen dat een bestuurder van een personenauto wegens alcoholintoxicatie artikel 34.1° van de Wegverkeerswet overtreden heeft, doch deze overtreding niet in
causaal verband staat met de schade die
hij bij zijn passagiers veroorzaakt heeft
en integendeel een andere overtreding
van de bestuurder de schade van de pas-
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sagiers veroorzaakt heeft, overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek niet wettelijk kan afgeleid worden dat de passagiers van die
bestuurder geen fout in causaal verband
met hun schade kunnen begaan door
mee te rijden met de bestuurder die door
alcohol ge'intoxiceerd was; het feit dat de
alcoholintoxicatie van de bestuurder niet
in causaal verband staat met de schade
die hij bij zijn passagiers veroorzaakt
heeft, immers wettelijk niet belet dat de
passagiers toch een fout hebben begaan
op basis waarvan zij voor hun schade
medeverantwoordelijk zijn, door in te
stappen en mee te rijden met een ge'intoxiceerd bestuurder, wetende dat de bestuurder ge!ntoxiceerd was; de fout van
de passagiers in die omstandigheden
ontstaat bij het instappen in de auto bestuurd door de ge!ntoxiceerde bestuurder
en het causaal verband tussen deze fout
en hun schade hieruit blijkt dat, als zij
de fout niet begaan hadden en dus niet
ingestapt waren en meegereden hadden
met de ge'intoxiceerde bestuurder, zij
niet in de auto zouden gezeten hebben
op het ogenblik dat de bestuurder het
ongeval veroorzaakte, weze het door een
andere fout dan de alcoholintoxicatie, en
zij derhalve niet in het ongeval zouden
betrokken zijn en geen schade zouden
geleden hebben; het arrest derhalve niet
wettelijk kan beslissen dat de passagiers
Wilfried Palfliet, Geert Lermyte en Danny Demuynck geen fout in causaal verband met hun schade konden begaan
hebben door met de ge'intoxiceerde bestuurder Valcke mee te rijden, op grond
van de enkele overweging dat vaststaat
dat de alcoholintoxicatie van bestuurder
Walther Valcke in hoofde van deze bestuurder niet in causaal verband staat
met de schade :

Overwegende dat door het in
kracht van gewijsde gegane vonnis
van de Correctionele Rechtbank te
leper van 22 september 1983, waarbij de beklaagde Valcke tot afzonderlijke straffen werd veroordeeld
wegens onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en verwondingen
en besturen van een voertuig in
staat van alcoholintoxicatie, erga
omnes is vastgesteld dat de staat
van alcoholintoxicatie van de bestuurder in geen enkel opzicht de
oorzaak was van het ongeval en va,n
de d;:;_~m:l.oor veroorzaakte schade;
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Overwegende weliswaar dat de
omstandigheid plaats te nemen in
een voertuig waarvan men weet dat
de bestuurder in staat van alcoholintoxicatie verkeert, een fout kan uitmaken; dat die fout echter enkel
voor die passagier een risicoaanvaarding meebrengt voor schade die
hij desgevallend zou kunnen lijden
ten gevolge van een ongeval dat te
wijten zou zijn aan de alcoholintoxicatie van de bestuurder; dat immers
er dan correlatie bestaat tussen de
fout van de passagier en de fout van
de bestuurder, waardoor het ongeval
werd veroorzaakt; dat in dat geval
tussen de fout van de passagier en
de schade die hij lijdt er een causaal verband kan worden gelegd die
aansprakelijkheid voor de door hem
geleden schade kan meebrengen;
Overwegende dat integendeel,
wanneer het ongeval niet werd veroorzaakt door de alcoholintoxicatie
van de bestuurder, de fout van de
passagier, die erin bestaat plaats te
hebben genomen in een voertuig
waarvan hij weet dat de bestuurder
gei:ntoxiceerd is, zonder causale relatie is met de schade die hij lijdt
door het ongeval dat door een andere fout dan alcoholintoxicatie werd
veroorzaakt;
Overwegende dat het arrest, in
strijd met wat in het middel wordt
aangevoerd, niet zegt dat het vonnis
van de Correctionele Rechtbank te
leper van 22 september 1983 heeft
beslist « dat de passagiers (... ) geen
fout konden begaan hebben en zij
niet medeverantwoordelijk konden
zijn voor hun schade door in te stappen en mee te rijden met de ge'intoxiceerde bestuurder »; dat het arrest
enkel oordeelt : « Het meerijden met
een bestuurder die gedronken heeft,
zou slechts relevant kunnen zijn en
een eigen fout in hoofde van de benadeelden kunnen uitmaken met
verdeling
der
aansprakelijkheid
voor gevolg, wanneer de drank in
hoofde van de aansprakelijke bestuurder als een fout kan worden
aangemerkt die in causaal verband
staat met het ongeval, hetgeen terzake ui.tgo:;sloten is »'
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Overwegende dat de appelrechter,
door te beslissen dat, nu door het in
kracht van gewijsde gegane vonnis
van 22 september 1983 is vastgesteld
dat er geen causaal verband bestaat
tussen de alcoholintoxicatie van de
bestuurder en het ongeval, de omstandigheid dat de slachtoffers
plaats hebben genomen in de wagen
waarvan de bestuurder ge'intoxiceerd was, zonder oorzakelijk verband is met de door hen geleden
schade, het gezag van gewijsde noch
de bewijskracht van het vonnis van
22 september 1983 miskennen en
hun beslissing dat de slachtoffers
niet
medeaansprakelijk
kunnen
worden gesteld voor de door hen geleden schade, naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verleent akte
van de afstand ten aanzien van
Geert Lermyte, Danny Demuynck
en Landsbond der Christelijke
Mutualiteiten; verwerpt de voorziening voor het overige; veroordeelt eiseres in de kosten.
16 september 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De Gryse en Biitzler.
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niet bij afzonderlijke beslissingen uit-
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spraak worden gedaan over de schuld,
enerzijds, en over de straf, anderzijds
(1).

(VERGOTE T. VANOPLYNES, LANDSBOND DER
CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)
ARREST

(A.R. nr. 97)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 oktober 1985 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de miskenning van de algemene rechtsbeginselen van het gerechtelijk gewijsde in strafzaken en « non bis in idem »
in strafzaken, onder meer uitgedrukt in
artikel 360 van bet W etboek van Strafvordering, van deze laatste wetsbepaling,
van de algemene rechtsbeginselen dat de
recbter onpartijdig moet zijn en dat een
beklaagde vermoed wordt onschuldig te
zijn zolang zijn scbuld niet wettelijk
wordt vastgesteld, van bet recbt van verdediging en uit de scbending van artikel
6, eerste en tweede lid, van bet Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
doordat het bestreden arrest, onder verwijzing naar het arrest door hetzelfde hof
van beroep in dezelfde zaak gewezen op
25 november 1983, waarbij het hof reeds
besliste dat bewezen is gebleken het feit
dat eiser opzettelijke slagen had toegebracht aan de burgerlijke partij en een
deskundige werd aangesteld ten einde de
definitieve gevolgen van die slagen na te
gaan, en na de feiten ten laste van eiser
gelegd, opnieuw te hebben omschreven,
in die zin dat de opzettelijke slagen en
verwondingen oorspronkelijk ten laste
gelegd, niet een ziekte of ongeschiktheid
tot verrichten van persoonlijke arbeid,
maar een blijvende ongeschiktheid ten
gevolge hebben gehad, vaststellende dat
« bet hof (van beroep) tbans anders sa-

1----------------(1) Cass., 8 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1079); 14
juni 1983, A.R. nr. 8080 (A.C., 1982-83, nr. 568);
5 feb. 1986, A.R. nr 4695 (A.C., 1985-86, nr
361).
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mengesteld is dan bij de uitspraak van
het arrest van 25 november 1983, de partijen de gelegenheid hebben gehad, wat
eiser betreft, de zaak volledig te pleiten >>, de telastlegging, zoals heromschreven in hoofde van eiser, bewezen verklaart en hem veroordeelt tot een hoofdgevangenisstraf van 3 maanden en een
geldboete van 200 frank, met uitstel van
5 jaar voor de hoofdgevangenisstraf,
evenals tot de kosten,
terwijl, eerste onderdeel, het rechterlijk gewijsde in strafzaken en het principe << non bis in idem » de rechter verbieden zich meer dan een keer uit te
spreken op eenzelfde feit, ongeacht zijn
omschrijving, ten laste van eenzelfde beklaagde; dit verbod niet enkel de straf
betreft maar ook de schuldigverklaring
van de beklaagde, en deze beginselen
moeten worden toegepast wanneer de
rechter bij tussenarrest een uitspraak
heeft gedaan over de schuld, wat hem
verbiedt, bij een latere beslissing, opnieuw de beklaagde schuldig te verklaren voor dezelfde feiten, zodat het bestreden arrest, door te beslissen dat
eiser zich schuldig gemaakt heeft aan
opzettelijke slagen en verwondingen, terwijl eiser reeds schuldig werd bevonden
aan dezelfde feiten bij arrest van 25 november 1983, de in de aanhef van het onderdeel vernoemde algemene rechtsbeginselen miskent en artikel 360 van het
Wetboek van Strafvordering schendt;
tweede onderdeel, het bestreden arrest, dat, door te verklaren dat « de partijen de gelegenheid hebben gehad de
zaak volledig te pleiten », de zaak ab initio behandelt, gewezen werd op het verslag van raadsheer C., die reeds verslag
had uitgebracht bij de behandeling welke aanleiding taf tot het arrest van het
hof van beroep van 25 november 1983 en
door ondertekening van dit laatste arrest
mede de beslissing had genomen dat eiser opzettelijke slagen heeft toegebracht
aan de burgerlijke partij en zich dus
reeds, v66r de behandeling van de zaak
welke aanleiding heeft gegeven tot het
bestreden arrest, uitgesproken had over
de schuld van eiser,
en terwijl de rechter, die reeds v66r de
behandeling van de zaak door het hof
(van beroep) de mening heeft uitgebracht dat de beklaagde zich schuldig
had gemaakt aan de ten laste gelegde
feiten, het vermoeden van onschuld van
de beklaagde miskent en niet meer als
een onpartijdige rechter kan optreden,
zodat de beslissing gewezen door een
rechtscollege waarvan die rechter deel

61

uitmaakt, nietig is (schending van de in
het middel aangeduide verdragsbepalingen en algemene beginselen, met uitzondering van de algemene beginselen van
het gerechtelijk gewijsde en << non bis in
idem»):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser werd vervolgd ter zake van, te Staden, op 11
april 1981, opzettelijk verwondingen
of slagen te hebben toegebracht aan
Marc Vanoplynes, welke slagen of
verwondingen een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van
persoonlijke arbeid ten gevolge hebben gehad; dat eiser, bij vonnis van
de Correctionele Rechtbank te leper
van 10 december 1981, wegens die
telastlegging tot een straf werd veroordeeld;
Overwegende dat, op het hoger
beroep van eiser en van het openbaar ministerie, het hof van beroep,
bij tussenarrest van 25 november
1983, oordeelt: « Dat (eiser) aan
Marc Vanoplynes wel opzettelijk slagen toegebracht heeft, is bewezen.
Welke echter de juiste en definitieve
gevolgen geweest zijn van die slagen, en meer bepaald of ze een ongeschiktheid tot het verrichten van
persoonlijke arbeid bij Marc Vanoplynes hebben veroorzaakt, kan
thans nog niet bepaald worden uit
de gegevens van het strafdossier.
(... ) Er (... ) zijn bezwaren dat het ten
laste gelegde feit onder toepassing
kan vallen van artikel 400, eerste
lid, van het Strafwetboek. Om daaromtrent met kennis van zaken ten
gronde te oordelen, dringt de aanstelling van een deskundige zich op
die o.m. zal dienen te adviseren of
de door Marc Vanoplynes opgelopen
letsels bij zijn gevecht met (eiser)
(...) een blijvende ongeschiktheid tot
het verrichten van persoonlijke arbeid als gevolg hebben gehad »;
Overwegende dat de appelrechters
op die gronden beslissen << vooraleer
ten gronde te beslissen over de
strafvordering tegen (eiser) ingesteld », een deskundige te benoemen;
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Overwegende dat het bestreden
arrest, gewezen na het deskundigenonderzoek, - na de oorspronkelijke
telastlegging te hebben heromschreven als : opzettelijke slagen of verwondingen te hebben toegebracht
aan Marc Vanolynes, slagen of verwondingen die een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van
persoonlijke arbeid ten gevolge hebben gehad, en na te hebben vastgesteld dat, wegens de nieuwe samenstelling van de zetel van het hof van
beroep, « de partijen de gelegenheid
(hebben) gehad, wat (eiser) betreft,
de zaak volledig te pleiten » - eiser
schuldig verklaart aan het feit, zoals
het werd heromschreven, en hem
wegens de heromschreven telastlegging tot een straf veroordeelt;

Overwegende dat het hof van beroep, nu reeds bij het tussenarrest
van 25 november 1983 eiser schuldig
was verklaard aan het hem ten laste
gelegde feit, niet meer vermocht,
zelfs in een andere samenstelling,
opnieuw de schuld van eiser aan het
hem ten laste gelegde feit te onderzoeken, daar het dienaangaande
door het tussenarr::;st zijn rechtsmacht volledig had uitgeoefend; dat
het bovendien, nu de schuld van eiser reeds was vastgeeteld door voormeld tussenarrest, onwettig bij afzonderlijk arrest beslist over de op
het bewezen verklaarde feit toepasselijke kwalificatie en over de op te
leggen straf;

Overwegende dat enerzijds de regels toepasselijk op de rechtsbedeling in correctionele en in politiezaken de beoordeling van de schuld en
de toemeting van de straf nauw met
elkaar verbinden, zodat, in de regel,
geen uitspraak door afzonderlijke
beslissingen kan worden gedaan
eensdeels over de schuld, anderdeels over de op te leggen straf; dat
anderzijds een rechtscollege, dat
reeds uitspraak heeft gedaan over
de schuld van de beklaagde, nadien
niet opnieuw ove-.: de schuld van diezelfde beklaagde wegens hetzelfde
feit kan beslissen, ongeacht de wettelijke kwalificatie die eraan wordt
gegeven;

Overwegende dat, nu in correctionele en in politiezaken de beslissingen omtrent de schuld en de straf,
in de regel, niet kunnen worden gesplitst en een zelfde rechtscollege niet
tweemaal de schuld van een beklaagde kan onderzoeken, de voorziening tegen het eindarrest noodzakelijk het onderzoek omtrent de
wettelijkheid van het tussenarrest
van 25 november 1983 aan het Hof
onderwerpt;
Overwegende dat uit de voorgaande overwegingen blijkt dat het tussenarrest nietig is, behalve wat het
bevolen deskundigenonderzoek betreft;

Overwegende dat ten deze het hof
van beroep, bij het tussenarrest van
25 november 1983, had beslist dat
het bewezen was dat eiser schuldig
was aan het hem ten laste gelegde
feit, doch had geoordeeld aan het
bewezen verklaarde feit alsnog niet
zijn uiteindelijke wettelijke kwalificatie te kunnen geven en daarom
een deskundigenonderzoek had bevolen; dat het bestreden arrest tenslotte, na een nieuw onderzoek van
de zaak, andermaal oordeelt dat het,
feit bewezen is en het wanbedrijf
oplevert, bepaald bij artikel 400, eerste lid, van het Strafwetboek;

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen van de
verweerders tegen eiser :

Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Overwegende dat eiser zonder berusting afstand doet;
Overwegende evenwel dat de hierna uit te spreken vernietiging van
de beslissingen op de tegen eiser
ingestelde strafvordering de vernietiging meebrengt van de beslissing
op de civielrechtelijke vorderingen
van de verweerde:rs tegen eiser, die
het gevolg is van ee:rstgenoemde beslissingen;
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Om die redenen, vernietigt het arrest van 25 november 1983, enkel
met betrekking tot eiser en behalve
in zoverre het een deskundigenonderzoek beveelt, en het bestreden
arrest van 25 oktober 1985; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde tussenarrest
en van het eindarrest; laat de kosten ten laste van de Staat; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Antwerpen.
16 september 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Delahaye.
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WEGVERKEER -

WEGVERKEERSREGLEMENT - ART. 16.6 - LINKS INHALEN - VOORWAARDEN.

Uit de door art. 16.6 Wegverkeersregle-

ment aan de links inhalende bestuurder opgelegde verplichting zijn plaats
rechts opnieuw in te nemen zodra hij
zulks zonder bezwaar kan doen vloeit
niet voort dat het in een enkel~ rijbeweging links inhalen van meer dan
een voertuig verboden is.

(SCHEPERS, PRIMI{A P.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 455)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 6 maart 1986 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Leuven;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 16.6 van het Wegverkeersreglement en 97 van de Grondwet,
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doordat het bestreden vonnis, na te
hebben vastgesteld dat « de Audi links
vooraan is beschadigd, terwijl geen enkele sporen van aanrijding te bespeuren
vielen bij de B.M.W.; dat de afwezigheid
van deze sporen zeker niet kan leiden
tot het ontstaan van een aanrijding tussen deze voertuigen; er geen andere materii:He gegevens voorhanden zijn en van
aard om tot een aanrijding of een wijze
van aanrijding te besluiten, er geen onpartijdige getuige(n) van de aanrijding
aanwezig waren (en) derhalve (de) rechtbank aileen beschikt over de tegenstrijdige verklaring van partijen », eiser veroordeelt wegens overtreding van artikel
16.6 van het Wegverkeersreglement, op
grond van de enkele vaststelling dat eiser zelf toegeeft dat hij een file voertuigen inhaalde op een bepaald ogenblik,
en dat het aldus vaststaat dat hij een
overtreding beging op artikel 16.6 van de
Wegcode, gezien immers de rijbaan ter
plaatse verdeeld is in 3 rijstroken, gescheiden door een onderbroken witte
· streep, dat hij derhalve links inhalend
zijn plaats daarna opnieuw rechts diende
in te nemen en zulks aileen niet moest
doen op de rijbanen met tweerichtingsverkeer, in 4 of meer rijstroken verdeeld,
en hij echter zijn plaats niet terug moet
innemen op voorwaarde dat aileen gereden wordt op de rijstroken bestemd voor
het verkeer in de gevolgde richting,
terwijl artikel 16.6 van het Wegverkeersreglement aan de bestuurder die
links inhaalt de verplichting oplegt zijn
plaats rechts opnieuw in te nemen « zodra hij zulks zonder bezwaar kan doen »;
dat uit de enkele vaststelling dat eiser
een file voertuigen zou hebben ingehaald, dan ook niet kan afgeleid worden
dat hij een inbreuk op artikel 16.6 van
het Wegverkeersreglement zou hebben
begaan, nu immers uit die enkele vaststelling geenszins voortvloeit dat tussen
de voertuigen die de gezegde file vormden, voldoende ruimte voorhanden was
opdat eiser die tussen deze voertuigen
zijn plaats rechts zonder bezwaar had
kunnen innemen en het bestreden vonnis, door daarbij te preciseren dat de
verplichting om, na links te hebben ingehaald, zijn plaats rechts opnieuw in te
nemen, alleen dan niet geldt wanneer de
bestuurder rijdt op rijbanen met tweerichtingsverkeer, in 4 of meer rijstroken
verdeeld, op voorwaarde dat aileen gereden wordt op de rijstroken bestemd voor
het verkeer in de gevolgde richting,
noodzakelijkerwijze te kennen geeft dat
in aile andere gevallen het inhalen van
een file zou verboden zijn, wat aan arti-
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kel 16.6 van het Wegverkeersreglement
een draagwijdte toekent die het niet
heeft, zodat het bestreden vonnis de in
het middel aangehaalde wetsbepalingen
schendt:

Overwegende dat de beslissing
van de appelrechters op strafrechtelijk gebied stoelt op de opvatting dat
op een rijbaan met tweerichtingsverkeer, die niet in rijstroken of in
minder dan vier rijstroken is verdeeld, het in een enkele rijbeweging
links inhalen van meer dan een
voertuig zou verboden zijn door artikel 16.6 van het Wegverkeersreglement;
Overwegende dat die bepaling die
draagwijdte niet heeft;
Overwegende dat dit artikel de
links inhalende bestuurder verplicht
zijn plaats rechts opnieuw in te nemen « zodra hij zulks zonder bezwaar kan doen »; dat hetzelfde artikel op die regel twee uitzonderingen
inhoudt, met andere woorden geval-,
len aanduidt waarin de inhalende
bestuurder niet verplicht is, zelfs
wanneer hij zulks zonder bezwaar
kan doen, zijn plaats rechts terug in
te nemen;
Overwegende dat zulks niet betekent dat een bestuurder op een rijbaan die niet in rijstroken of in
minder dan vier rijstroken is verdeeld in een enkele inhaalbeweging
niet meerdere voertuigen links zou
mogen inhalen;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre dit beslist
over de door het openbaar ministerie tegen de eisers ingestelde vorderingen; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Brussel, zitting houdende in hoger beroep.
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16 september 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. S. Van Roy, Mechelen.
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1° HOF VAN ASSISEN -

ARREST VAN
VERWIJZING DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP
VAN DE BESCHULDIGDE, BINNEN VIJITIEN
VRIJE DAGEN NA DE BETEKENING VAN HET
ARREST - ONDERZOEK DOOR HET HOF.

2° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN INZAKE BEVOEGDHE!D - BEGRIP.

GESCHIL

3° VOORLOPIGE HECHTENIS -

BESLISSING VAN ONDERZOEKSGERECHT DE
VOORLOPIGE HECHTENIS NIET TE HANDHAVEN- DRAAGWIJDTE VAN DE BESLISSING.

4° ONDERZOEKSGERECHTEN-

ARTT.
5 EN 20 WET VOORLOIGE HECHTENIS - BESLISSING DE VOORLOPIGE HECHTENIS NIET
TE HANDHAVEN - DRAAGWIJDTE.

1" Op het cassatieberoep, dat de beschul-

digde tegen het arrest van verwijzing
naar het hof van assisen heeft ingesteld v66r het verstrijken van de termijn van vijftien vrije dagen na de betekening en binnen de termijn van art.
296 Sv., doet het Hof enkel uitspraak
over de schending van de wetten inzake bevoegdheid van de onderzoeksgerechten en van het hof van assisen en
onderzoekt het de nietigheden die bepaald zijn in art. 299 Sv. of voortvloeien uit het niet in acht nemen van de
wetten tot invoering van een debat op
tegenspraak voor de kamer van inbeschuldigingstelling en tot regeling van
het gebruik der talen voor die kamer
(artt. 299 en 416 Sv.) (1); niet ontvanke-

1------e------------(1) en (2) Cass., 6 nov. 1939 (Bull., 1939, 456)
en de voetnoten 3, 5 en 6; 29 nov. 1978
(A.C., 1978-79, 368); 20 juni 1979 (A.C., 1978-79,
1262); 18 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 655);
30 juni 1981 (A.C., 1980-81, nr. 638).
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lijk is het middel dat geen van de
onwettigheden aanvoert die in die
stand van de rechtspleging aan het
Hof kunnen worden onderworpen.
(Artt. 299 en 416 Sv.) (2)
2° De vraag of een partij voor de kamer
van inbeschuldigingstelling een exceptie van onbevoegdheid heeft opgeworpen, hangt niet af van de bewoordingen die in het middel worden gebruikt,
maar van het werkelijke voorwerp van
dat middel (3).
3° en 4° Wanneer een onderzoeksgerecht,
in het kader van art. 5 Wet Voorlopige
Hechtenis, beslist dat de voorlopige
hechtenis niet dient te worden gehandhaafd, op grand dat in de huidige
stand van het onderzoek er geen voldoende aanwijzingen van schuld meer
aanwezig zijn in verband met de telastlegging t.a. v. welke het aanhoudingsbevel werd verleend, stelt het
niet vast dat er geen aanwijzingen bestaan om de verdachte wegens die telastlegging te vervolgen (4).
(HELFEN)
ARREST

(A.R. nr. 768)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 juni 1986 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent,
ka:;.ner van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het arrest eiser
verwijst naar het Hof van Assisen
van de Provincie West-Vlaanderen,
tegen hem een beschikking van gevangenneming verleent, doch zegt
dat er geen redenen zijn om de on(2) Zie nota 1 op vorige biz.
(3) Cass., 25 april 1977 (A.C., 1977, 879);
26 april 1977 (A.C., 1977, 882); raadpl. Cass.,
30 nov. 1976 (A.C., 1977, 371) met de voetnoot
get. E.K.
(4) Raadpl. Cass., 9 maart 1914 (Pas., 1914, I,
139). Over het onderscheid tussen de aanwijzingen van schuld en de bezwaren, zie Cass., 5
aug. 1910 (Bull., 1910, 415). Over de draagwijdte van de beschikking van het onderzoeksgerecht in het kader van art. 5 Wet Voorlopige
Hechtenis, de openingsrede van proc.-gen. J.
Leclercq voor het Hof van Beroep te Bergen
van 3 sept. 1979, « Le renvoi au tribunal correctionnel en etat d'arrestation », nr. 62.
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middellijke tenuitvoerlegging ervan
te bevelen, en aan Johny Devreker
akte geeft van zijn stelling als burgerlijke partij;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 133, 221, 229, 230,
231 (als gewijzigd bij artikel 1, 122°, van
de wet van 10 juli 1967), 246 (zoals gewijzigd bij artikel 1, 129°, van de wet van 10
juli 1967) en 247 van het Wetboek van
Strafvordering en van het algemeen
rechtsbeginsel betreffende het gezag van
het rechterlijk gewijsde in strafzaken,
zoals bevestigd, onder meer, in artikel 4
van de wet van 17 april 1878, houdende
de voorafgaande titel op het Wetboek
van Strafvordering en luidende als volgt :
doordat de kamer van inbeschuldigingstelling in de bestreden beslissing
na de overweging dat « het ten deze overbodig is de draagvvijdte na te gaan van
het arrest van 6 november 1984 waarbij
de voorlopige hechtenis van de verdachte
werd opgeheven », dat het hof, kamer
van inbeschuldigingstelling, « pas nu kan
kennis nemen van het volledig dossier
dat in deze zaak werd samengesteld, zodat slechts thans kan geoordeeld worden
of er al dan niet voldoende bezwaren bestaan lastens de verdachte voor een verwijzing naar de bevoegde rechtsmacht »
en dat « aile vroegere kwalificaties voorlopig waren en ook de bevoegde rechter
bij de beoordeling van de grand van de
zaak deze nog steeds kan wijzigen », besluit dat « er lastens de verdachte voldoende bezwaren bestaan betreffende de
hem, in de hieraan gehechte vordering
van het openbaar ministerie, ten laste
gelegde feiten en dat het hof de beweegredenen overneemt erin aangehaald »,
en dat, in strijd met wat de verdachte in
conclusie voorhoudt, de artikelen 246 en
247 van het Wetboek van Strafvordering
niet vereisen (dat het hof deze bezwaren
omschrijft) », verdachte aldus, in staat
van beschuldiging, naar het Hof van Assisen van de provincie West-Vlaanderen
verwijzend,
terwijl de beschikking van 6 november
1984 van de kamer van inbeschuldigingstelling te Gent, die uitspraak deed in
graad van beroep over een beschikking
van de raadkamer tot handhaving van
de voorlopige hechtenis, na de vaststelling dat het hager beroep van de verdachte tijdig en geldig was ingesteld,
overweegt dat « in de huidige stand van
het onderzoek er geen voldoende aanvvijzingen van schuld meer aanwezig zijn in
verband met de tenlastelegging van
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doodslag », en de onmiddellijke invrijheidstelling van eiser beval; door het gezag van gewijsde in strafzaken aldus is
komen vast te staan, e1ga omnes wat de
bevoegdheid betreft, dat volgens de stukken van het dossier en de stand van het
onderzoek, geen aanwijzingen bestonden
om eiser wegens de tenlastelegging
" doodslag » te vervolgen, genoemde overweging een noodzakelijk motief vormend ter staving van het beschikkencl
gedeelte; niet kan betwijfeld worden dat,
ook wanneer, zoals ten deze, wegens de
kwalificatie van het feit als doodslag, het
aanhoudingsbevel dwingend van rechte
is, het de taak is van de onderzoeksge•·echten, ook al statueren zij slechts in
het ke.der van de handhaving van de
voodopige hechtenis en ook al betreft
het een geval waadn het mandaat van
rechte is, na te gaan, niet alleen welke
kwalificatie op de ten laste gelegde feiten past, maar ook of er voldoende
schuldaanwljzingen zijn; de ver11vijzing
naar het hoi van assisen slechts mogelijk is, en derhalve de bevoegdheid van
dit hof slechts kan worden aangenomen
indien, overeenkomstig de artikelen 229,
230 en 231 van het Wetboek van Strafvordering, er voldoende bezwaren voorliggen nopens de schuldigheid aan een
misdaad, zoals omschreven door de strafvvet; door de beschikking van de kamer
van inbeschuldigingstelling bij het Hof
van Bel'Oep te Gent, van 6 november
1934, is komen vast te staan dat, op
grond van het gevoerde onderzoek en op
grond van de toenmalig voorhanden zijnde stukken, er geen voldoende aanwijzingen van schuld meer aanwezig zijn in
verband met de tenlastelegging van
doodslag; dat zodanige beslissing impliciet doch noodzakelijk inhoudt dat, althans volgens de stand van het onderzoek op dat ogenblik, er niet aileen geen
redenen meer voorhanden zijn om onder
die kwalificatie een verdachte in voorlopige hechtenis te handhaven, maar ook
dat er geen redenen kunnen bestaan om
hem naar het hof van assisen te verwijzen; artikel 246 van het Wetboek van
Strafvordering bepaalt dat de verdachte,
ten aanzien van wie het ho.f van beroep
beslist heeft dat er geen grond is om
hem naar het hof van assisen te verwijzen, niet meer wegens hetzelfde feit voor
het hof van assisen kan worden gebracht
dan wanneer nieuwe bezwaren kunnen
worden geuit; artikel 247 van hetzelfde
wetboek als mogelijke nieuwe bezwaren
omseh:rijft: de verklaringen van getuigen
en de stukken of pl'ocessen-verbaal die
niet konden worden onderworpen aan ~
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het oordeel van het hof van beroep en
toch geschikt zijn om de bewijzen te verstrekken die het hof onzeker heeft bevonden of om aangaande de feiten nadere gegevens te verstrekken die het
vinden van de waarheid kunnen bevorderen; eiser tot cassatie deze stelling uitdrukkelijk in conclusie ontwikkelde (eerste conclusie en aanvullende conclusie,
telkens bladzijden 2 en 3), eraan toevoegend dat de gevoerde latere onderzoeksverrichtingen op geen enkele wijze
« nieuwe bezwaren » lastens eiser hoofdens doodslag releveerden, en dat de
verwijzing naar het hof van assisen
slechts kan steunen op nieuwe bezwaren
die het onderzoek zou hebben aa,n het
licht gebracht; eiser aldus de kamer van
inbeschuldigingstelling verzocht, gelet op
de bevoegdheid van het hof van assisen,
na herkwalificatie van de ten laste gelegde feiten tot onopzettelijke doding, hem
naar de correctionele rechtbank te verwijzen, zodat de kamer van inbeschuldigingstelling in de bestreden beslissing,
op onwettige wijze eiser, in staat van beschuldiging, naar het hof van assisen
verwijst, zonder vast te stellen dat er
nieuwe bezwaren voorhanden waren
sinds het arrest van 6 november 1984,
waardoor de bevoegdheid van het hof
van assisen zou kunnen gerechtvaardigd
worden (schending van alle in het middel genoemde wetsbepalingen en van het
genoemde algemeen rechtsbeginsel) :
Overwegende dat het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling van 6 november 1984, in strijd
met wat het middel voorhoudt, noch
expliciet, noch zelfs impliciet heeft
vastgesteld dat er geen aanwijzingen bestonden om eiser wegens de
tenlastelegging doodslag te « vervolgen », doch enkel heeft geoordeeld,
in het kader van de artikelen 5 en
20 van de wet van 20 april 1874, dat
« in de huidige stand van het onderzoek er geen voldoende aanwijzingen van schuld meer aanwezig zijn
in verband met de tenlastelegging
van doodslag » en op grond daarvan
heeft beslist dat de voorlopige hechtenis van eiser niet diende te worden gehandhaafd;
Dat in zoverre het middel feitelijke grondslag mist;
Overwegende, voor het overige,
dat door de voorzieniag van de ver·dachte tegen het arrest van verwij-
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zing naar het hof van assisen aan
het Hof slechts schending kan worden onderworpen van de wetten betreffende de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten en van het hof
van assisen, evenals het onderzoek
van de nietigheden waarvan sprake
in artikel 299 van het Wetboek van
Strafvordering of die voortvloeien
uit het niet in acht nemen van de
wetten tot invoering van een debat
op tegenspraak voor de kamer van
inbeschuldigingstelling en tot regeling van het gebruik van de talen
voor die kamer;
Overwegende dat de vraag of eiser een exceptie van onbevoegdheid
van de kamer van inbeschuldigingstelling of van het hof van assisen
opwerpt, niet afhangt van de bewoordingen die hij in zijn middel
gebruikt, maar van het werkelijk
voorwerp van dat middel;
Overwegende dat ten deze blijkt
dat eiser, ondanks de in het middel
gebruikte termen, niet aanvoert dat
de kamer van inbeschuldigingstelling niet bevoegd was om uitspraak
te doen over de regeling van de procedure of dat het hof van assisen
niet bevoegd is om te oordelen over
de aan eiser ten laste gelegde misdaad van doodslag; dat hij in werkelijkheid aanvoert dat de strafvordering wegens doodslag vervallen is;
Overwegende dat het middel, nu
het aldus geen van de onwettigheden aanvoert die, in de huidige
stand van de zaak, aan het Hof kunnen worden onderworpen, in zoverre niet ontvankelijk is (5);

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
16 september 1986 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Nota ar;:-est nr. 27 :
(5) Het Hof heeft ook vastgesteld dat het arrest geen wetsschendingen bevat en evenmin
nietigheden inhoudt die, in de huidige stand
van de zaak, aan het Hof waren voorgelegd.

Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen
Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Biitzler.
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WEGVERKEER -

WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTT. 12.3.1 EN 12.4 - BESTUURDERS
DIE EEN MANEUVER UITVOEREN - VOORRANG RECHTS.

Wanneer de rechter vaststelt dat beide
bestuurders een maneuver uitvoerden,
is wettig de veroordeling van een van
hen wegens het niet verlenen van
voorrang aan de ander, die van rechts
kwam (1). (Art. 12.3.1 Wegverkeersreglement.)
(STAMPAERT T. • A.G. VAN 1830

>

N.V., ZOWADSKI)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5015)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 5 februari 1986 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
A. In zoverre de voorziening van
eiser gericht is tegen de beslissing
op de tegen hem ingestelde strafvordering:
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 12.3.1 en 12.4
van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer,
doordat het bestreden vonnis eiser veroordeelt tot een geldboete van 100 frank
en hem op burgerlijk gebied veroordeelt
tot betaling van 7.971 frank aan verweerster en 6.350 frank aan verweerder, op
grond « dat de verzetdoende partij (thans
eiser) vergeefs poogt aannemelijk te rnaNota arrest nr. 28 :
(1) Cass., 4 okt. 1984,
(A.C., 1984-85, nr. 94).

A.R.

nr.

4333
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ken dat de bestuurster Gdalewicz, die de
rechter rijstrook van de zijlaan van de
Louizalaan volgde, naar de linker rijstrook ervan is afgeweken ondanks de
aanwezigheid van een doorlopende witte
streep tussen de beide rijstroken; dat immers uit de situatietekening die de verbalisanten na een aanvullend verhoor
hebben opgemaakt, blijkt dat de aanrijding zich heeft voorgedaan aan gene
kant van de doorlopende witte streep,
dus op een plaats waar over de gehele
breedte van de rijbaan de voorrang van
rechts geldt ten aanzien van de weggebruikers die een maneuver uitvoeren in
de zin van artikel 12.4 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975; dat de verplichting om voorrang te verlenen niet
ophoudt omdat de voorrangschuldige bestuurder een rijstrook volgt die in het
verlengde ligt van de weg die hij op het
punt staat te verlaten "•
terwijl een doorlopende witte streep
voor de weggebruikers de verplichting
inhoudt op hun rijstrook te blijven en in
evenwichtige files te rijden; daaruit volgt
dat, wanneer de witte streep in een onderbroken streep overgaat, de weggebruiker die de rechter rijstrook volgt en
zich naar de linkerstrook begeeft, geen
voorrang rechts geniet; hij een maneuver
uitvoert bestaande in het veranderen
van rijstrook, zodat hij voorrang moet
verlenen aan hem die de linkerrijstrook
volgt en die, ofschoon hij voordien de
middenlaan van de rijbaan is afgereden
naar de zijlaan, normaal rijdt op de linkerrijstrook van die laan:

Overwegende dat het bestreden
vonnis impliciet doch onmiskenbaar
vaststelt dat eiser op het ogenblik
van het ongeval een maneuver uitvoerde in de zin van artikel 12.4 van
het Wegverkeersreglement en hem
wegens dat misdrijf veroordeelt;
Dat het middel, in zoverre het kritiek oefent op die vaststelling, het
Hof ertoe zou verplichten feitelijke
gegevens te onderzoeken, waartoe
het niet bevoegd is;
Overwegende dat weliswaar uit de
overige consideransen van het vonnis volgt dat de appelrechters, althans impliciet, door te verwijzen
naar de situatietekening van de verbalisanten, hebben aangenomen dat
de bestuurster Gdalewicz zelf een
maneuver uitvoerde door van rijstrook te veranderen, maar dat ze
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nochtans hebben uitgesloten dat zij
dat zou gedaan hebben op een
plaats waar een doorlopende witte
streep haar dat verbood;
Overwegende dat de appelrechters, na aldus te hebben overwogen
dat de beide weggebruikers een
maneuver uitvoerden, wettig hebben
beslist dat eiser bij het verlaten van
de middenlaan en het oprijden van
de zijlaan van de Louizalaan voorrang diende te verlenen aan de van
rechts komende bestuurster;
Overwegende dat de wettigheid
van de beslissing niet wordt aangetast door de omstandigheid dat het
vonnis eerder een overtreding van
artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement dan van artikel 12.3.1 van
dat reglement in aanmerking neemt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging in
strafzaken en van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden vonnis eiser veroordeelt tot een geldboete van 100 frank
en hem op burgerlijk gebied veroordeelt
tot de betaling van 7.971 frank aan verweerster en 6.350 frank aan verweerder,
op grand « dat de verzetdoende partij
(thans eiser) vergeefs poogt aannemelijk
te maken dat de bestuurster Gdalewicz,
die de rechter rijstrook van de zijlaan
van de Louizalaan volgde, naar de linker
rijstrook ervan is afgeweken, ondanks de
aanwezigheid van een doorlopende witte
streep tussen de beide rijstroken; dat immers uit de situatietekening, die de verbalisanten na een aanvullend verhoor
hebben opgemaakt, blijkt dat de aanrijding zich aan gene kant van de doorlopende witte streep heeft voorgedaan, dus
op een plaats waar over de gehele breedte van de rijbaan de voorrang rechts
geldt ten aanzien van de weggebruikers
die een maneuver uitvoeren in de zin
van artikel 12.4 van het koninklijk besluit van 1 december 1975; dat de verplichting om voorrang te verlenen niet
ophoudt omdat de voorrangschuldige bestuurder een rijstrook volgt die in het
verlengde ligt van de weg die hij op het
punt staat te verlaten »,
terwijl, eerste onderdeel, de rechter de
omschrijving van een telastlegging niet
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mag wijzigen dan na de beklaagde te
hebben uitgenodigd zijn verweermiddelen tegen de aldus gewijzigde omschrijving voor te dragen; eiser ten deze werd
vervolgd wegens overtreding van artikel
12.4 van het Wegverkeersreglement, namelijk wegens het niet verlenen van
voorrang aan de overige weggebruikers
bij het uitvoeren van een maneuver; het
bestreden vonnis nochtans beslist dat hij
een overtreding heeft begaan omdat op
de plaats van de botsing de voorrang
rechts geldt over de gehele breedte van
de rijbaan en hij dus mevrouw Gdalewicz moest laten voorgaan; het bestreden
vonnis hem dus veroordeelt op grond
van artikel 12.3.1 van het Wegverkeersreglement; uit geen enkel gegeven van het
dossier, en met name het zittingsblad,
blijkt dat eiser is aangezocht om over
die telastlegging verweermiddelen voor
te dragen; het bestreden vonnis bijgevolg
het recht van verdediging van eiser miskent (schending van het algemeen beginsel van het recht van verdediging in
strafzaken);
tweede onderdeel, de redengeving van
het vonnis op zijn minst dubbelzinnig is;
uit die redengeving niet kan worden opgemaakt of het vonnis eiser wil veroordelen wegens het niet verlenen van voorrang of wegens de uitvoering van een
maneuver; die dubbelzinnigheid het Hof
verhindert na te gaan of het recht van
verdediging is geeerbiedigd en gelijkstaat met het ontbreken van een redengeving (schending van artikel 97 van de
Grondwet):

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat eiser in de oorspronkelijke dagvaarding werd aangezocht om zowel over de telastlegging van overtreding van artikel
12.3.1 als over die van overtreding
van artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement zijn verweermiddelen voor te dragen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis eiser
zonder dubbelzinnigheid veroordeelt
wegens het feit dat hij geen voorrang heeft verleend aan een van
rechts komende bestuurster, ofschoon hij een maneuver uitvoerde
en dus voorrang verschuldigd was,
zelfs aan een weggebruiker die zelf
een maneuver uitvoerde;

Dat de beide onderdelen feitelijke
grondslag missen;
En 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
door de verweerders tegen eiser
ingestelde civielrechtelijke vorderingen:
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
17 september 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Helvetius Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. J.
Van Rossum, Brussel.
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VOORZIENING IN CASSATIE -

VORM
- STRAFZAKEN - AANGIFTE, ALS INCIDENTEEL BIJ DE VOORZIENING BESTEMPELD NEERLEGGING TER GRIFFIE BUITEN DE BIJ
ART. 420BIS SV. GESTELDE TERMIJNEN - GEVOLGEN.

Het Hoi slaat geen acht op geschriften
die onder meer als incidenteel bij een
voorziening bestempelde aangiften bevatten en die op de grifiie van het Hoi
zijn neergelegd buiten de bij art.
420bis Sv. gestelde termijnen (1).
{1) Cass., 20 juni 1972 {A.C, 1972, 1003).
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ARREST ( vertaJing)

2' KAMER - 17 september 1S86

(A.R. nrs. 5081, 5379 en 5383)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 februari 1986 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op de voorzieningen met algemeen rolnummer 5081, op 17
rnaart 1986 door de eisers ingesteld
tegen het door het Hof van Beroep
te Brussel op 14 februari 1986 gewezen arrest;
Overwegende dat de substanWHe
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvorrnen in acht zijn
genomen en de beslissing OVereenkomstig de wet is gewezen;

1° VOORZIENING IN CASSATIE - BESLISSING VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP IS
MAAR EENMAAL TOEGELATEN - UITZONDERINGEN.
2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
- CASSATIEBEROEP TEGEN HET VEROORDELEND ARREST- M!DDEL WAARIN WORDT BETWIST DAT DE ZAAK REGELMATIG AANHANGIG IS GEMAAKT BIJ HET VONNISGERECHT ONREGELMATIGHEID DIE NIET KAN BLIJKEN
UIT DE AANGEVOERDE GRIEF - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
3° VOORZIENING IN CASSATIE
STRAFZAKEN - VEROORDELEND ARREST BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING VERWERPING VAN HET CASSATIEBEROEP TEGEN DE VEROORDELENDE BESLISSING CASSATIEBEROEP TEGEN HET BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING ZONDER REDEN
VAN BESTAAN.
1"

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de stukken die, enerzijds,
door de eiser Emile Sablon en, anderzijds, door de eisers zijn overgelegd en die geen akten zijn van afstand of van hervatting van het
geding en evenmin akten waaruit
blijkt dat de voorzieningen geen bestaansreden meer hebben maar akten die onder meer aangiften bevatten van feiten ten laste van een
rechtbank van koophandel en curatoren van faillissementen, nu die
stukken op de griffie van het Hof
zijn ingekomen vanaf 9 september
1986 tot en met 17 september 1986,
dat is buiten de bij artikel 420bis
van het Wetboek van Strafvordering
gestelde termijnen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn voorziening.

17 september 1986- 2' kamer- Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Happe - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal.

Buiten het toepassingsgeval van art.
40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken,
het geva.l van regelmatige afstand en
dat waarin tegen een arrest van verwijzing .naar het hoi van assisen nag
cassatieberoep openstaat na het veroordelend arrest, kan, in strafzaken,
een partij zich geen tweede maal in
cassatie voorzien tegen een en dezelfde beslissing (1). (Art. 438 Sv.)

2" Niet ontvankelijk, wegens gemis aan

belang, is het middel dat, op grond van
de nietigheid van de verwijzende beschikking, betwist dat de zaak regelmatig bij het vonnisgerecht aanhangig
is gemaakt, wanneer de onregelmatigheid van die aanhangigmaking niet uit
de aangevoerde grief kan blijken omdat de verwijzende beschikking kracht
van gewijsde heeft verkregen door de
verwerping van het cassatieberoep tegen die beschikking (2).
3" Wanneer de beklaagde zich in cassatie

heeft voorzien tegen een veroordelend
(1) Cass., 11 feb. 1986,
(A.C., 1985-86, nr. 377).

A.R.

nr

9911

(2) Cass., 20 dec. 1965 (Btril. en Pas., 1966, I,
548).

Nr. 30

HOF VAN CASSATIE

arrest, waarbij zijn onmiddellijke aanhouding wordt bevolen, en dat arrest,
ten gevolge van de verwerping van het
cassatieberoep tegen de veroordelende
beslissing, in kracht van gewijsde
gaat, heeft l1et cassatieberoep tegen
het bevel tot onmiddellijke aanhouding
geen reden van bestaan meer (3).

(N'KUNA)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nrs. 5044 en 5153)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissingen: 1) de beschikking
van verwijzing, op 24 juli 1981 gewezen door de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel; 2) het arrest, op 19 februari
1986 gewezen door de correctionele
kamer van het Hof van Beroep te
Brussel;
Oveni\Tegende dat de voorzieningen samenhangend zijn; dat er
grond bestaat tot voeging;

A. Op de voorziening van 16 mei
1986 tegen de beschikking van 24 juli 1981 van de raadkamer:
Gelet op het door het Hof op 29
februari 1984 gewezen arrest;
Overwegende dat eiser zich tegen
die beschikking reeds in cassatie
heeft voorzien en dat die voorziening is verworpen; dat in strafzaken
buiten het geval, bepaald bij artikel
40, vierde lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken, het geval van regelmatige afstand of het geval dat tegen een arrest van verwijzing naar
het hof van assisen nog een voorziening kan worden ingesteld na het
veroordelend arrest, welke gevallen
zich ten deze niet voordoen, een
nieuwe voorziening tegen dezelfde
beslissing krachtens artikel 438 van
het Wetboek van Strafvorde:ring niet
ontvankelijk is;
(3) Cass., 15 mei 1985,
(A.C., 1984-85, nf 556).

A.R.

nr

4284
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B. Op de voorziening van 25 februari 1986 tegen het op 19 februari
1986 door het hof van beroep gewezen arrest:

a) waarbij
deeld:

eiser wordt veroor-

Over het middel, afgeleid uit de schending van het enige artikel, § XV, van de
wet van 25 oktober 1919,
doordat het arrest eiser tot een gevangenisstraf van tvvee jaar veroordeelt wegens valsheid in geschriften, gebruik van
valse stukken en handel in verdovende
middelen,
terwijl het arrest aidus de nietigheid
overneemt van de op 2<1 juli 1981 gewezen beschikking van de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel waartegen eveneens cassatieberoep is ingesteld; eiser immers niet voor
die terechtzitting is opgeroepen, ofschoon hij een regelmatige woonplaats
heeft in Belgie, zodat hij geen inzage
heeft kunnen nemen van zijn dossier en
geen verweer heeft kunnen voeren op de
terechtzitting; de beschikking dus de in
het middel aangegeven wetsbepaling
heeft geschonden; de beschikking bijgevolg nietig is, zodat de vernietiging ervan de vernietiging van de rechtspleging
en de erop gevolgde beslissingen met
zich brengt :

Overwegende dat ten gevolge van
de beschikking van de raadkamer
die bij ontstentenis van een regel-

matig cassatieberoep voor het Hof
niet meer kan worden bestreden, de
vervolgingen voor het vonnisgerecht
zijn gebracht;
Overwegende dat het middel, in
zoverre de daarin aangevoerde grieven gericht zijn tegen die beschikking van verwijzing, die niets te rnaken heeft met de bij de voorziening
bestreden beslissing, geen bestaansreden heeft en dus niet ontvankelijk
is;
Overwegende dat het middel, in
zoverre het aan het arrest verwijt
de nietigheid van de beschikking
van verwijzing te hebben overgenomen door over de zaak zelf uitspraak te doen zonder dat eiser voor
de raadkamer is ve:rhoord, geen krit~ek oefent op de bevoegdheid van
de vonnisgerechten, maar op de re-
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gelmatigheid van de aanhangigmaking van de zaak bij die gerechten;
Overwegende dat de beschikking
van verwijzing ingevolge de verwerping van de eerste ertegen gerichte
voorziening in kracht van gewijsde
is gegaan, zodat de onregelmatigheid van de aanhangigmaking van
de zaak bij de vonnisgerechten niet
kan voortvloeien uit de aangevoerde
grief;
Overwegende dat het middel in
dat opzicht niet ontvankelijk is bij
gebrek aan belang;
En overwegende dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
b) waarbij de onmiddellijke aanhouding van eiser wordt bevolen :
Overwegende dat de beslissing
waarbij eiser wordt veroordeeld,
door de verwerping van de voorziening van eiser tegen die beslissing
in kracht van gewijsde is gegaan;
dat de voorziening tegen het bevel
tot onmiddellijke aanhouding dus
geen bestaansreden meer heeft;
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KAMER -

17 septembe1r 1986

1° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
- MIDDEL DAT BERUST OP EEN FEITELIJKE
BEWERING BEWERING ZONDER ENIGE
STEUN IN DE BESTREDEN BESLISSING OF IN
DE STUKKEN WAAROP HET HOF VERMAG
ACHT TE SLAAN - GEMIS AAN FEITELIJKE
GRONDSLAG.

2° TAALGEBRUIK

STRAFZAKEN SAMENSTELLING VAN HET HOF VAN BEROEP
TE LUIK, RECHTSPREKEND IN HET DUITS KENNIS VAN HET DUITS VAN DE MAGISTRATEN WAARUIT HET HOF VAN BEROEP IS SAMENGESTELD - VASTSTELLING.

3° ONDERZOEKSGERECHTEN -

BESCHIKKING TOT VERWIJZING VAN EEN VERDACHTE NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK- NIET ONWETTIG WAT DE BEVOEGDHEID BETREFT - ZAAK BIJ HET VONNISGERECHT AANHANGIG GEMAAKT - BESLISSING
WAARVAN DE GEVOLGEN BLIJVEN VOORTBESTAAN ZOLANG ZIJ DOOR HET HOF VAN CASBATIE N!ET IS TENIETGEDAAN.

4° RECHT

VAN

STRAFZAKEN -

VERDEDIGING

BEGRIP -

BEGINSELEN.

1• Feitelijke grondslag mist het middel

dat berust op een feitelijke bewering
die geen steun vindt in de bestreden
beslissing of in de stukken waarop het
Hoi vermag acht te slaan (1).
2" Wanneer de eiser tot staving van een

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie, die op 17 juli
1986 is ingediend tot staving van de
voorziening tegen de op 24 juli 1981
gewezen beschikking van de raadkamer en die geen betrekking heeft op
de ontvankelijkheid van die voorziening, voegt de voorzieningen; verwerpt ze; veroordeelt eiser in de
kosten van zijn voorziening.
17 september 1986 - 2' kamer - Voorzitter: de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. D. Hachez, Brussel.

middel tegen een arrest van het Hoi
van Beroep te Luik, rechtsprekend in
het Duits, beweert dat twee raadsheren op drie de taal van de procedure
niet kenden en die bewering geen
steun vindt in de bestreden beslissing
of in de stukken waarop het Hoi vermag acht te slaan, stelt het Hoi vast
dat het middel feitelijke grondslag
mist (2).
3" De beschikking waarbij de raadkamer

de verdachte naar de correctionele
rechtbank verwijst, maakt de zaak bij
die rechtbank aanhangig, voor zover
zij geen onwettigheid inzake bevoegd-

1----------------(1) en (2) Cass., 27 maart 1985, A.R. nr. 4081
(A.C., 1984-85, nr. 456) met cone!. O.M. in Bull.
en Pas., 1985, nr 456.

HOF VAN CASSATIE

Nr. 31

heid bevat, en de gevolgen ervan blijven bestaan zolang zij niet door het
Hoi van Cassatie is tenietgedaan (3).
4o De beklaagde kan zijn recht op verde-

diging voor het strafgerecht uitoefenen
wanneer hem door de verwijzende beschikking en de dagvaarding om voor
de feitenrechter te verschijnen, kennis
is gegeven van de hem verweten leiten, van de eraan gegeven kwalificatie
en van de datum waarop hij tot verschijning is opgeroepen.

WEiDNER

T. DELSUPEXHE, RION,
VERZEKERING » N.V.)

, LUIKSE

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5045)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 februari 1986 in
het Duits gewezen door het Hof van
Beroep te Luik en gelet op de in dezelfde taal gestelde voorziening en
memorie;
Gelet op de op 15 april 1986 door
de eerste voorzitter gewezen beschikking volgens welke de rechtspleging vanaf de terechtzitting in
het Frans zal worden voortgezet :
A. In zoverre de voorziening van
eiser gericht is tegen de beslissing
op de tegen hem ingestelde strafvordering:
a) waarbij de verjaring van de
strafvordering wordt vastgesteld ten
aanzien van de telastleggingen 4 en
5:
Overwegende dat de voorziening
niet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang;
b) waarbij eiser wegens de overige telastleggingen wordt veroordeeld:
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 43bis, § 1,
tweede lid, van de wet van 15 juni 1935
op het gebruik der talen in gerechtsza(3) Cass., 9 okt. 1985, A.R. nr 4558 (A.C.,
1985-86, nr 80).
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ken en 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden,
doordat de aangehaalde bepaling van
de wet op het taalgebruik in gerechtszaken bepaalt dat « bovendien, in het Hof
van Beroep te Luik, ten minste twee
raadsheren en een advocaat-generaal of
een substituut-generaal de Duitse taal
moeten kennen >> en dat artikel 6 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden bepaalt dat « bij de vaststelling van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde
strafvordering een ieder recht heeft op
een eerlijke en openbare behandeling
van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij de
wet is ingesteld ... »; dat het Duits de
taal is van de rechtspleging en dat het
arrest waarbij een strafverzwaring is uitgesproken, naar het vereiste van de wet,
met eenparigheid van stemmen is gewezen door de raadsheren Willems, Echement en Godin; dat aileen de raadsheer
Willems Duits kent, zodat twee !eden
van het hof van beroep het verhoor van
eiser, de vordering en het pleidooi niet
konden verstaan en derhalve de gegrondheid van het betoog en a fortiori
van de neergelegde conclusie niet konden onderzoeken; dat het arrest aldus artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden schendt in zoverre
de kennis van de taal van de rechtspleging een essenWHe vereiste is voor de
uitspraak over de gegrondheid van een
strafvordering; dat het arrest bovendien
het recht van verdediging miskent :

Overwegende dat het middel berust op een feitelijke bewering die
geen steun vindt in de bestreden beslissing en enig ander stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 12 en 40,
eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op
het gebruik der talen in gerechtszaken
en 97 van de Grondwet,
doordat de zaak op onwettige wijze bij
de correctionele rechtbank aanhangig gemaakt is; dat immers het kantschnft
waarin de procureur des Konings de gerechtsdeurwaarder Thonnen heel't gevor-
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derd de dagvaarding aan eiser te betekenen in het Duits moest zijn gesteld,
vermits laatstgenoemde had gevraagd
dat de rechtspleging in die taal zou worden gevoerd; dat de rechtspleging derhalve vanaf dit onregelmatig en onwettig
stuk moest worden vernietigd; dat het
bewuste in het Frans gestelde kantschrift bovendien het recht van verdediging van eiser beperkt, daar eiser die
slechts het Duits machtig was, niet de
mogelijkheid heeft gehad kennis te nemen van het gehele strafdossier, het volledig te begrijpen en de regelmatigheid
of wettigheid van de inhoud van dat
kantschrift na te gaan,
terwijl artikel 40, eerste lid, van de
wet op het taalgebruik in gerechtszaken
bepaalt dat de vorenstaande regels op
straf van nietigheid zijn voorgeschreven
en dat deze van ambtswege door de
rechter moet worden uitgesproken, zelfs
als er geen sprake is van schade; het in
dat verband van belang is erop te wijzen
dat eiser de feiten zelf heeft toegegeven,
vermits de dagvaarding of meer bepaald
het uitbrengen van de dagvaarding ingevolge het kantschrift onwettig en onregelmatig is; het arrest voor het overige,
nu het niet ant<.•.mordt op de conclusie
waarin ei;;er de b8palingen van artikel
40, eerste lid, van de wet van 15 juni
1935 aangehaalde en de daarin voorgeschreven nietigheid aanvoerde, artikel 97
van de Grondwet schendt :

Overwegende dat, enerzijds, de
zaak niet ingevolge de dagvaarding
van de procureur des Konings maar
ingevolge de op 11 december 1984
door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers
gewezen beschikking van verwijzing, waartegen geen voorziening is
ingesteld, bij de correctionele rechtbank aanhangig gemaakt is;
Overwegende dat ingevolge die
beschikking, die niet onwettig is wat
de bevoegdheid betreft, de zaak dus
rechtsgeldig bij de correctionele
rechtbank aanhangig is gemaakt;
Dat het middel in zoverre faalt
naar recht;
Overwegende dat, anderzijds, het
middel geen kritiek oefent op de
kwalificatie die aan de feiten is gegeven in de beschikking van verwijzing en evenmin op de kwalificatie
m de ter uitvoering van die beschik-
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king in het Duits uitgebrachte dagvaarding die tot doel had eiser op de
hoogte te brengen van de datum
waarop de rechtbank de hem verweten en door haar omschreven feiten
zou onderzoeken, zodat hij zijn verweer kon voorbereiden; dat eiser
dus kennis heeft kunnen nemen van
hetgeen hem ten laste was gelegd
en zijn recht van verdediging heeft
kunnen uitoefenen;
Dat het middel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
Overwegende dat voor het overige
het arrest, waar het onder verwijzing naar de gronden van de eerste
rechter vermeldt dat « het kantschrift, zelfs als het niet regelmatig
is, daarom niet noodzakelijk de nietigheid van de rechtspleging tot gevolg heeft; dat (eiser) ten deze niet
de minste schade heeft geleden en
(dat hij) ten onrechte beweert dat
de zaak op een onwettige wijze bij
de rechtbank aanhangig gemaakt
is ... », antwoordt op de in het middel aangegeven conclusie van eiser;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Over het derde middel, ...

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
17 september 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. J. Haas, Verviers.
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2" KAMER - 17 septembel' 1986

1° JEUGDBESCHERMING
RECHTBANK - BEVOEGDHE!D

JEUGD-

Nr. 32

2° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
6.1 - TOEPASSINGSGEBIED.

3° RECHrSBEGINSELEN

(ALGEME-

NE) -

RECHT OP BEHANDELING VAN ZIJN
ZAAK DOOR EEN ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE SCHENDING - BEGRIP.

4° VOORZIENING
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IN

CASSATIE

VORM - STRAFZAKEN - JEUGDBESCHERMING - VOORZ!ENING DOOR DE MOEDER
VAN DE MINDERJARIGE IN HAAR HOEDANIGHEID VAN ONDERHOUDSPLICHT!GE INGESTELD - MEMORIE - MEDEWERKING VAN
EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE
VEREIST.

heeft bevolen, valt niet af te leiden dat
het recht van de minderjarige op een
behandeling van zijn zaak door een
onafilankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie, werd geschonden (2).
4° De memorie die ter griffie van het

Hoi van Cassatie, zonder medewerking
van een advocaat bij dat hoi, is ingediend door een partij die zich zowel in
haar hoedanigheid van moeder van de
minderjarige als in die van onderhoudsplichtige in cassatie heeft voorzien, is niet ontvankelijk in zoverre zij
door die partij in haar hoedanigheid
van onderhoudsplichtige is ingediend.
(D ... )

lo Aileen de jeugdrechtbank is bevoegd

om, met toepassing van art. 36, 2',
Jeugdbeschermingswet, kennis te nemen van de vorderingen van het openbaar ministerie betreffende minderjarigen wier gezondheid, veiligheid of
zedelijkheid gevaar loopt, hetzij wegens het milieu waarin zij ]even, hetzij
wegens hun bezigheden, of wanneer
de omstandigheden waarin zij worden
opgevoed, gevaar opleveren door het
gedrag van degenen die hen onder hun
bewaring hebben.
2o In zoverre art. 6.1 Europees Verdrag

Rechten van de Jll.lens bepaalt dat een
ieder recht heeft op behandeling van
zijn zaak door een onafhankelijke en
onpartijdige rechterlijke instantie,
vindt het geen toepassing op de jeugdrechtbanken die, overeenkomstig art.
36, :!', Jeugdbeschermingswet, met het
oog aileen op de rechterlijke bescherming van de minderjarigen, maatregelen bevelen van bewaring, behoeding
of opvoeding, en derhalve niet beslissen over de gegrondheid van een ingestelde strafvervolging of de vaststelling
van burgerlijke rechten en verplichtingen (1).
3° Uit de enkele omstandigheid dat de

jeugdrechter in hoger beroep, v66r de
beslissing over de plaatsing van een
minderjarige overeenkomstig art. 36,
2', Jeugdbeschermingswet, t.a. v. die
minderjarige, met name in de fase van
de bij de wet voorgeschreven onderzoekingen, voorlopige maatregelen
(1) Zie Cass., 27 nov 1985, A.R. nr 4484
(A. C., 1985-86, r:r 211 ).

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5321)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 juli 1986 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik,
jeugdkamer;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing over de
,plaatsing van de minderjarige M ...

c... :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 267, 268 van
het Burgerlijk Wetboek en artikel 1280
van het Gerechtelijk Wetboek door de
procureur des Konings te Namen, de
Jeugdrechtbank te Namen en de jeugdkamer van het Hof van Beroep te Luik;
uit conclusies en anderszins wisten het
parket en de magistraten dat er een geding tot echtscheiding op grand van bepaalde feiten hangende was :

Overwegende dat het middel, in
zoverre het de schending aanvoert
van de artikelen 267 en 268 van het
Burgerlijk Wetboek, welke bepalingen zijn opgeheven, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel, in
zoverre het kritiek oefent op de dagvaarding van het openbaar ministerie en de voor de jeugdrechter ge(2) Zie Cass., 6 nov 1985, A.R. nr 4637
(A.C., 1983-86, nr 151) met cone!. 0 M m Bull.
en Pas., 1986, nr 151
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voerde rechtspleging of nog op diens
beslissing waartegen de voorziening
niet is ingesteld, niet ontvankelijk
is;
Overwegende voor het overige dat
het middel in feite de bevoegdheid
van de jeugdrechtbanken betwist
om een maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding te bevelen ten
aanzien van een minderj arige die
gevaar loopt wanneer er tussen de
ouders een geding tot echtscheiding
op grond van bepaalde feiten hangende is;
Overwegende dat, hoewel de voorlopige maatregelen betreffende het
bestuur over de persoon en de goederen van de kinderen in een echtscheidingsgeding beslissingen zijn
over geschillen over burgerlijke
rechten waartoe in de regel de voorzitter van de rechtbank, rechtsprekend in kort geding, bevoegd is, de
jeugdrechtbanken met toepassing
van artikel 36.2° van de wet van 8
april 1965 in alle gevallen kennis nemen van de vorderingen van het
openbaar ministerie betreffende
minderjarigen wier gezondheid, veiligheid of zedelijkheid gevaar loopt,
hetzij wegens het milieu waarin ze
leven, hetzij wegens hun bezigheden, of wanneer de omstandigheden
waarin zij worden opgevoed, gevaar
opleveren door het gedrag van degenen die hen onder hun bewaring
hebben;
Dat het middel in dat opzicht faalt
naar recht;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,
doordat eiseres ingevolge de talrijke
beschikkingen van de jeugdrechter en de
jeugdrechter in hoger beroep betoogt dat
de standpunten die de magistraten vooraf hebben ingenomen in hun beschikkingen waarin wordt beslist de moeder van
haar kind gescheiden te houden, bij haar
gewettigde twijfel opriepen omtrent de
onafhankelijkheid en de onpartijdigheid
van die magistraten op de terechtzetting,
nu die magistraten bevoegd zijn om een
plaatsing te bevelen en andere onder-
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zoeksverrichtingen of een maatschappelijk onderzoek te gelasten;

Overwegende dat het middel, in
zoverre het kritiek oefent op de beslissingen van de jeugdrechter waartegen de voorziening niet is gericht,
niet ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige dat
artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden betrekking heeft op de vonnisgerechten, wanneer ze, hetzij burgerlijke rechten en verplichtingen
vaststellen, hetzij uitspraak doen
over de gegrondheid van ingestelde
strafvervolgingen; dat die bepaling
geen betrekking heeft op de rechtsplegingen op grond van artikel
36.2° van de wet van 8 april 1965 die
immers onder de toepassing vallen
van artikel 45.2 van die wet; dat die
rechtsplegingen zijn ingesteld en
toegewezen aan daartoe speciaal bevoegde rechtscolleges met het enige
doel aan de minderjarigen rechterlijke bescherming te bieden;
Overwegende dat de omstandigheid dat de jeugdrechter in hoger
beroep, voor de uitspraak van het
bestreden arrest, met name in de fase van de door de wet voorgeschreven onderzoekingen, ten aanzien
van de minderjarige voorlopige
maatregelen heeft bevolen, hoe talrijk ook, ten einde zijn bescherming
te waarborgen, geen gewettigde
twijfel kan doen ontstaan aangaande zijn onafhankelijkheid en onpartij digheid;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanWHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
het aandeel van eiseres in de kosten
van onderhoud, opvoeding en verzorging wordt vastgesteld :
Overwegende dat de memorie, die
zonder de bijstand van een advocaat
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bij het Hof van Cassatie is inge-, , (P... T, ORDE VAN ARCHITECTEN, NATIONALE
RAAD VAN DE ORDE VAN ARCH!TECTEN)
diend door een partij die zich zowel
in haar hoedanigheid van moeder
ARREST ( vertaling)
van de minderj arige als in die van
schuldenares van levensonderhoud
(A.R. nr. 7469)
in cassatie heeft voorzien, niet ontvankelijk is in zoverre die memorie
HET HOF; - Gelet op de bestredoor deze partij is ingediend in haar
hoedanigheid van schuldenares van den beslissing, op 26 juni 1985
(nr. 219) op verwijzing gewezen door
levensonderhoud;
de franstalige raad van beroep van
Overwegende dat eiseres derhalve de Orde van Architecten;
Gelet op 's Hofs arrest van 2 juni
geen middel aanvoert;
1983 (2);

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
17 september 1986 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. H. Wynants, Brussel.
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KAMER -

18 september 1986

VERWIJZING NA CASSATIE -

TUCHTZAKEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
NA VERWIJZING,

De rechter op verwijzing neemt slechts
kennis van een geschil binnen de grenzen die het Hof in zijn arrest heeft
vastgelegd, en kan geen uitspraak
doen over de reeds besliste punten
van de zaak, die hem door dat arrest
niet zijn voorgelegd (1).
(1) Zie Cass., 3 nov. 1981, A.R. nr. 6604
(A.C, 1981-82, nr. 155) en 21 juni 1982, A.R.
nr. 6541 (ibid., 1981-82, nr. 629) en de cone!.
van proc.-gen. Charles, in Bull. en Pas., 1982, I,
1226.

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 2, 2°, van het ministerieel besluit van 6 februari 1971 tot
vaststelling van de samenstelling van
het dossier voor de aanvraag om bouwvergunning, het 2° als vervangen bij het
ministerieel besluit van 12 april 1977 tot
wijziging, voor het Waalse Gewest, van
het ministerieel besluit van 6 februari
1971 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag
om bouwvergunning en, voor zoveel nodig, van genoemd artikel 3 en van artikel
97 van de Grondwet,
doordat de bestreden beslissing eiser
veroordeelt tot een schorsing van twee
jaar, op grond « dat vaststaat dat (eiser),
tijdens het jaar 1979, 134 visa heeft ingediend en 88 bouwvergunningen heeft
verkregen voor ontwerpen van zijn hand
(... ); dat aileen al uit het ontzettend hoog
aantal zaken waaraan de betrokkene aldus heeft meegewerkt, overduidelijk
blijkt dat hij zijn beroep meer als handelaar dan als architect heeft opgevat; dat
uit de aan de raad van beroep overgelegde dossierstukken blijkt dat Peters een
systeem heeft opgezet waarbij rendabiliteit op de eerste plaats kwam ten nadele
van correcte uitvoering van zijn opdracht
als architect; dat de praktijken van die
architect ten aanzien van zijn vakgenoten als oneerlijke mededinging moeten
worden beschouwd; dat is aangetoond
dat (eiser) op ernstige wijze de regels betreffende de eer, de bescheidenheid en
de waardigheid bij de uitoefening van
zijn beroep als architect niet is nagekomen (... ); dat die welomschreven tekortkomingen van de architect Peters, in de
loop van het jaar 1971, volgen op gelijksoortige overtredingen die vroeger werden begaan en gesanctioneerd; (... ) dat
(eiser) tevergeefs aanvoert dat deze ver(2) A.R. nr. 6668 (A.C, 1982-83, nr. 547).
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volgingen enkel steunen op het aantal
visa, die zogezegd enkel tot doel zouden
hebben te bevestigen dat de architect het
recht heeft in Belgie zijn beroep uit te
oefenen; (... ) dat het visum in werkelijkheid een vormvereiste is ten bewijze dat
een bouwvergunning is verleend; dat het
verlenen van visa niet onder het beroepsgeheim valt, nu een ieder die daarom verzoekt de bouwvergunningen mag
inzien »,
terwijl het visum van de raad van de
Orde, nu het moet voorkomen op het attest waarbij de architect die de bouwplannen heeft ontworpen en die belast
zal zijn met het toezicht, verklaart op
welke tabel van de Orde van Architecten
hij is ingeschreven, naar luid van artikel
2, 2", van het ministerieel besluit van 6
februari 1971 tot vaststelling van de
samenstelling van het dossier voor de
aanvraag om bouwvergunning, als gewijzigd bij artikel 3 van het ministerieel besluit van 12 april 1973, een vormvereiste
is waaraan voldaan moet worden opdat
het dossier van de aanvraag om bouwvergunning volledig kan zijn; een dergelijk visum derhalve wettelijk impliceert
dat de architect die het heeft verkregen,
van plan was een aanvraag tot bouwvergunning in te dienen, maar niet dat een
dergelijke vergunning is verleend; daa:ruit volgt dat de bestreden beslissing,
door te steunen op de overweging dat
« het visum een vormvereiste is ten bewijze dat de bouwvergunning is verleend », de in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid artikel 2, 2",
van het ministerieel besluit van 6 februari 1971, als gewijzigd bij artik.el 3 van
het ministerieel besluit van 12 april 1977,
schendt:

Overwegende dat uit de bestreden
beslissing blijkt dat zij is gegrond
op de redenen « dat vaststaat dat
(eiser), tijdens het jaar 1979, 134 visa heeft ingediend en 88 bouwvergunningen heeft verkregen voor ontwerpen van zijn hand; dat alleen al
uit het ontzettend hoog aantal zaken
waaraan de betrokkene aldus heeft
meegewerkt, overduidelijk blijkt dat
hij zijn beroep meer als handelaar
dan als architect heeft opgevat; dat
uit de aan de raad van beroep overgelegde dossierstukken blijkt dat
Peters een systeem heeft opgezet
waarbij rendabiliteit op de eerste
plaats kwam ten nadele van correcte uitvoering van zijn opdracht
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van architect; dat de praktijken van
die architect ten aanzien van zijn
vakgenoten als oneerlijke mededinging moeten worden beschouwd; dat
is aangetoond dat (eiser) op ernstige
wijze de regels betreffende de eer,
de bescheidenheid en de waardigheid bij de uitoefening van zijn beroep als architect niet is nagekomen
(... ) »;
Dat de beslissing door die motieven naar recht is verantwoord;
Overwegende dat de beslissing, op
eisers middel ten betoge dat het visum enkel tot doel had te bevestigen dat de architect het recht heeft
in Belgie zijn beroep uit te oefenen,
verder zegt << dat het visum in werkelijkheid een vormvereiste is ten
bewijze dat een bouwvergunning
werd verleend »;
Dat het middel, dat kritiek oefent
op een overweging die ten overvloede is gegeven, bij gebrek aan belang
niet ont"vankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 .10vember 1950 en goedgekeurd bij de wet
van 13 mei 1955 (artikel 1) en, voor zoveel nodig, van genoemd artikel 1, uit de
miskenning van het algemeen beginsel
van het recht van verdediging, uit de
schending van de artikelen 23 van de
wet van 26 juni 1963 tot instelling van
een Orde der Architecten en 97 van de
Grondwet,
doordat de bestreden beslissing weigert acht te slaan op eisers middel ten
betoge dat het bureau van de raad van
de Orde van Architecten, bij het onderzoek van zijn zaak en bij de beslissing
tot verwijzing naar de raad van de Orde,
geen blijk had gegeven van onpartijdigheid, nu bepaalde leden de klctger zelfs
hebben gelukgewenst met zijn klacht, op
grand dat de raad van beroep, in zijn
huidige samenstelling, uitsluitend moet
oordelen over de vraag of de tuchtrechtelijke vervolgingen al dan niet gegrond
zijn,
terwijl, enerzijds, een ieder recht heeft
op onderzoek en behandeling van zijn
zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie (artikel 6.1
van het Verdrag tot Bescherming van de
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Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden); anderzijds, een ieder die
wegens een tuchtrechtelijk strafbaar feit
wordt vervolgd, voor onschuldig wordt
gehouden totdat zijn schuld volgens de
wet gewezen wordt, wat uitsluit dat de
rechter, voordat het onderzoek van de
zaak is beiHndigd, tegen de vervolgde
partij kiest door de klager met zijn
klacht geluk te wensen (artikel 6.2 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden); ten slotte, het bureau
van de raad van de Orde de klachten onderzoekt ingediend tegen de personen
die onder hem ressorteren en, zo nodig,
het geval naar de raad verwijst (artikel
23 van de wet van 26 juni 1963), zodat de
raad enkel kan worden geadieerd door
het bureau en de onregelmatigheid van
het onderzoek door het bureau niet aileen de aanhangigmaking van de zaak
bij de raad nietig maakt, maar bovendien laatstgenoemde en derhalve, in hoger beroep, de raad van beroep, belet
zijn beslissing te doen steunen op stukken die in de loop van een dergelijk onregelmatig onderzoek zijn bijeengebracht; daaruit volgt : r dat de bestreden
beslissing, door geen acht te willen slaan
op het door eiser uit artikelen 6.1 en 6.2
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden afgeleide middel, de aanhangigmaking van de zaak bij de raad
van beroep en bij de raad van de Orde
niet naar recht verantwoordt (schending
van alle in het middel aangewezen bepalingen), 2° dat de bestreden beslissing,
zelfs in de onderstelling - quod non dat zij de wettigheid van de aanhangigmaking van de zaak niet opnieuw kan
onderzoeken wegens het gezag van gewijsde van de beslissing van de raad van
beroep van de Orde van 20 januari 1982,
toch door de regelmatigheid van het onderzoek niet te willen nagaan, haar impliciet doch vaststaand besluit om bij de
beoordeling van de zaak rekening te
houden met alle stukken van het dossier,
ook met die welke het bureau tijdens het
onderzoek heeft bijeengebracht, niet
haar recht verantwoordt (schending van
alle in het middel aangewezen bepaiingen), 3° dat de bestreden beslissing beklaagdes recht van verdediging miskent
(schending van de in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van
het algemeen beginsel van het recht van
verdediging), evenals zijn recht op onderzoek en beoordeling van zijn zaak
door een onpartijdige rechterlijke instantie (schending van artikel 6.1 van het
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Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden) en zijn recht om voor onschuldig te worden gehouden totdat zijn
schuld volgens de wet is bewezen, miskent (schending van artikel 6.2 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden) :

Overwegende dat 's Hofs arrest
van 2 juni 1983 de beslissing van 20
januari 1982 van de franstalige raad
van beroep van de Orde van Architecten enkel heeft vernietigd in zoverre zij de zaak naar de eerste
rechter had verwezen en het cassatieberoep voor het overige heeft verworpen;
Dat zij derhalve kracht van gewijsde heeft verkregen, in zoverre
zij heeft beslist dat << de beweringen
van de architect Peters betreffende
de aanhangigmaking van de zaak
bij de raad van de Orde, de
bevoegdheid van de raad van de Orde en van de raad van beroep, inzake de miskenning van het recht van
verdediging en de onregelmatigheid
van de beslissing met betrekking tot
het niet toepassen van artikel 6 van
het Verdrag van de Rechten van de
Mens, niet gegrond zijn »;
Overwegende dat de bestreden beslissing oordeelt « dat de raad van
beroep, in zijn huidige samenstelling, uitsluitend uitspraak moet
doen over de vraag of de tuchtrechtelijke vervolgingen van 26 juni 1980
tegen de architect Peters al dan niet
gegrond zijn; dat (eiser) derhalve
niet op ontvankelijke wijze de middelen uit zijn conclusie van 6 maart
1985 kan aanvoeren, te weten dat
zijn zaak zou zijn onderzocht met
miskenning van het recht van verdediging en in strijd met artikel 6
van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens »;
Overwegende dat de anders samengestelde raad van beroep na
verwijzing slechts van het geschil
kennis kon nemen en heeft genomen binnen de grenzen die het Hof
in zijn arrest heeft vastgelegd, en
niet opnieuw uitspraak kon doen
over de reeds besliste punten van
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de zaak, die het Hof niet had voorgelegd aan het rechtscollege waarnaar het de zaak heeft verwezen;
Dat het middel niet ontvankelijk
is;

Nr. 34

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WERKEN T. MEWISSEN E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7518)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1985 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
18 september 1986 - 1• kamer- Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Simont en Kirkpatrick.
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18 september 1!.186

RECHTERLIJK GEWIJSDE -

STRAFZAKEN - GEZAG VAN HET GEWIJSDE OP DE
STRAFVORDERING - OMVANG.

Het gezag erga omnes van het gewijsde
op de strafvordering dekt al hetgeen
de strafrechter zeker en noodzakelijk
heeft beslist, met inachtneming van de
redenen waarop hij de beslissing noodzakelijk heeft laten steunen, ten aanzien van het bestaan van de ten laste
van de beklaagde gelegde feiten, ongeacht de juridische omschrijving ervan
(1),· daaruit volgt dat de materialiteit
van de door die rechter vastgestelde
feiten niet meer kan worden betwist,
zelfs niet door derden in het kader van
een later ingestelde burgerlijke rechtsvordering.
(1) Cass., 21 nov. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 178),
1 okt. 1982, A.R. nr. 3530 (ibid., 1982-83, nr. 80),
19 nov. 1982, A.R. 1_1r. 3524 (ibid., 1982-83,
nr. 175) en 10 me1 1985, A.R. nr. 4591
(ibid., 1984-85, nr. 545).

Over l1et middel, afgeleid uit de miskenning van het algemeen beginsel betreffende het gezag van gewijsde in
strafzaken op de burgerlijke rechtsvordering, dat met name is vastgelegd in artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering en in artikel
6 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest eisers conclusie, ten
betoge dat uit een door zijn diensten uitgevoerde studie bleek « dat de weg conform het plan van uitvoering van de werken was, wat elke inklinking, verzakking
van de paklaag of enige andere vervorming uitsloot, dat de normale waterafvloeiing overal was verzekerd » en dat
aldus de weg geen gebrek noch abnormaal gevaar opleverde, beantwoordt door
te zeggen dat: « de bestuurster ... die bij
dat ongeval was betrokken, werd vervolgd wegens verschi.llende verkeersovertredingen (verlies van de macht over het
stuur en niet aangepaste snelheid) en
wegens het wanbedrijf onvrijwillige slagen en verwondingen, maar werd vrijgesproken bij vonnis van 18 juni 1980 van
de politierechtbank dat op 12 januari
1981 in hoger beroep is bevestigd, op
grond dat het ongeval werd veroorzaakt
door een plas stilstaand water net na de
bocht, die voor de beklaagde een niet te
voorziene en belangrijke hindernis vormde, zoals kon worden vastgesteld bij het
onderzoek naar aanleiding van een ongeval dat 's anderendaags gebeurde; ... dat
het gezag van gewijsde in strafzaken
niet enkel het dispositief van de beslissing dekt, maar ook de motieven die de
noodzakelijke grondslag ervan vormen
en daarmee onlosmakelijk zijn verbonden; dat dit beginsel niet enkel verbiedt
dat wordt gepleit dat de schade geheel of
gedeeltelijk is veroorzaakt door de fout
van de (tweede verweerster), maar eveneens dat de materialiteit van de door de
strafrechter vastgestelde feiten waarop
de vrijspraak is gegrond, opnieuw in het
geding wordt gebracht, afgezien van het
bestaan van een fout van het bestuur dat
verant-woordelijk is voor het onderhoud
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van de weg; dat aldus de aanwezigheid kent en artikel 6 van het Gerechtelijk
niet kan worden betwist van een plas Wetboek schendt :
water van 4 tot 5 em diepte en een lengte van 35 meter langs de rechterzijde
Overwegende dat het gezag erga
van de rijbaan in de richting Philippeville net na een bocht, en dat die plas wa- omnes van het gewijsde op de strafter niet was gesignaleerd; ... dat de rech- vordering al hetgeen dekt dat de
ter dus thans nog bevoegd blijft om vrij strafrechter zeker en noodzakelijk
te oordelen of de aanwezigheid op de na- heeft beslist, met inachtneming van
tionale weg nummer 5 van een belang- de redenen waarop hij de beslissing
rijke en niet te voorziene hindernis die heeft laten steunen, ten aanzien van
het ongeval heeft veroorzaakt, (eisers)
aansprakelijkheid in het gedrang kan het bestaan van de ten laste van de
brengen wegens de fout van zijn aange- beklaagde gelegde feiten, ongeacht
stelde of althans als bewaarder van de de juridische omschrijving ervan;
weg »; en doordat het arrest, na deze
Overwegende dat uit het regelmaoverwegingen, beslist dat eiser aansprakelijk was zowel wegens een gebrek van tig overgelegde vonnis van 12 januade weg als wegens het abnormale gevaar ri 1981 van de Correctionele Rechtdie deze opleverde,
bank te Dinant blijkt dat de verterwijl de beslissing van het strafge- weerster Herson is vrijgesproken
recht ten aanzien van een beklaagde van de telastlegging vrijwillige slageen gezag van gewijsde heeft ten aan- gen of verwondingen en overtreding
zien van een derde die later wegens de- van het wegverkeersreglement, op
zelfde feiten voor de strafrechter of de grond van de, in hoofdzaak in het
civiele rechter wordt vervolgd, nu die be- arrest weergegeven redenen, « dat
slissing hem noch nadeel noch voordeel
kan opleveren; elke andere uitlegging het ongeval werd veroorzaakt door
erop zou neerkomen, in strijd met arti- de aanwezigheid van een plas stilkel 6 van het Gerechtelijk Wetboek, aan ·staand water net na de bocht, wat
een beslissing tot vrijspraak of tot bui- 'voor de beklaagde een niet te voortenvervolgingstelling de draagwijdte van ziene en belangrijke hindernis uiteen reglementaire beslissing te verlenen; ·maakte »;
zo het gezag van de beslissing tot vrijOverwegende dat het arrest erop
spraak van de bestuurster Herson derhalve elk pleidooi verbiedt ten betoge wijst « dat het gezag van het gewijsdat er geen « niet te voorziene en be- de in strafzaken niet aileen het dislangrijke » plas stilstaand water zou zijn positief van de beslissing dekt, maar
geweest en dat zij dus een fout zou heb- ook de motieven die de noodzakeben begaan, het daarentegen onjuist is
dat de vaststelling van het bestaan van lijke grondslag ervan vormen en
een dergelijk gebrek of een dergelijke daarmee onlosmakelijk zijn verbonhindernis zou kunnen worden tegenge- den; dat dit beginsel niet enkel verworpen aan eiser, die voor het strafge- biedt dat wordt gepleit dat de scharecht niet bij het geding was betrokken de geheel of gedeeltelijk is verooren tegen wie een rechtsvordering tot zaakt door de fout van Herson,
schadevergoeding op grond van die feite- maar eveneens dat de materialiteit
lijke gegevens wordt gevoerd; daaruit van de door de strafrechter vastgevolgt dat het arrest, door als vaststaande stelde feiten wordt betwist waarop
aan te nemen, gelet op het gezag van gewijsde van de beslissing tot vrij- de vrijspraak is gegrond, opnieuw in
spraak van de bestuurster Herson, het geding wordt gebracht, afgezien
dat de weg waarop het litigieuze on- van het bestaan van een fout van
gebeurde,
« een
belangrijke het bestuur dat verantwoordelijk is
geval
en niet te voorziene hindernis ver- voor het onderhoud van de weg; dat
toonde die het ongeval heeft veroor- aldus de aanwezigheid niet kan worzaakt », gelet op de « niet meer voor den betwist van een plas water van
betvvisting vatbare » aanwezigheid van
een plas « stilstaand » water van 4 tot 5 4 tot 5 em diepte en een lengte van
em diepte en een lengte van 35 meter 35 meter langs de rechterzijde van
langs de rechterzijde net na een bocht, de rijbaan in de richting Philippevilhet in de aanhef vermelde algemeen be- le, net na een bocht en dat die plas
ginsel van het gezag van gewijsde mis- water niet was gesignaleerd »;
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Dat het arrest derhalve wettig beslist dat de materialiteit van de aldus door de strafrechter vastgestelde feiten niet meer kon worden
betwist, zelfs niet door de:rden in
het kader van een later ingestelde
burgerlijke rechtsvordering;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
18 september 1986 - 1" karn.er -- Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.

De Bruyn en Simont.
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19 septemlher 1986

1° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN- RECHTSMACHT- OMVANG- AMBTSHALVE AFLE!DING VAN FElTEN U1T OVERGELEGDE STUKKEN.

2° RECHT

VAN

VERDEDIGING

SCHENDING -- BEGRIP - AMBTSHALVE AFLEIDING VAN FEITEN UIT OVERGELEGDE
STUKKEN.

lo en 2o Er is geen sprake van schending
van art. 1138, :l', Ger. W., noch van mis-

kenning van het in die wetsbepaling
neergelegde beginsel van de autonomie der procespartijen en evenmin
van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging, wazweer
de rechter de inhoud van de hem overgelegde stukken onderzoekt en eruit
afleidt dat die stukken de door een der
partijen aan he'i: litig.ieuze beding gegeven uitlegging tegenspreken (1).
(1) Zie Cass., 16 mei 1986, A.R. nr. 4986
(A.C., 1985-86, m. 568).

(« TELE NORMA

>

N.V. T. GEERTS)

ARREST

(A.R. nr. 4964)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 28 mei 1984 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Koophandel te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1134, 1162, 1317,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wethoek, 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek en 97 van de Grondwet, het algemeen rechtsbeginsel, genoemd het « beschikkingsbeginsel •, en het algemeen
rechtsbeginsel dat het verplicht eerbiedigen van de rechten van de verdediging
inhoudt,
cloordat het bestreden vonnis de beroepen beslissing tenietdoet wat de door eiseres ingestelde vordering tot betaling
betreft, « gezien de overeenkomst onder
opschortende voorwaarde werd afgesloten, en deze gebeurtenis zich niet binnen
de voorziene 6 maand heeft voorgedaan » en daarbij steunt op de overwegingen « dat conform artikelen 1156 en
volgende van het Burgerlijk Wetboek de
gemeenschappelijke bedoeling van partijen dient te worden gezocht; ab initio
door (verweerder) is voorgehouden dat
er beloften waren van snelle aansluiting
door (eiseres) indien zij haar "contacten " aansprak ten voordele van (verweerder); het in die omstandigheden begrijpelijk voorkomt dat de echtgenote
van (verweerder) (... ) de overeenkomst
afsloot onder voorwaarde, meer bepaald
dat indien binnen 6 maand aansluiting
volgde door tussenkomst van (eiseres),
er als tegenprestatie een huurovereenkornst aanving (cf. artikel 1181 van het
Burgerlijk Wetboek); dat in elk geval
conform artikel 1162 van het Burgerlijk
Wetboek in geval van twijfel de overeenkomst ten voordele van hem die zich verbonden heeft, moet worden uitgelegd; de
overeenkomst dateert van 15 april 1980
en dus tot oktober 1980 (verweerder) vrij
bleef zolang door tussenkomst van (eiseres) geen aansluiting was gebeurd; (... )
tot slot nog meet opgemerkt worden dat
de door (eiseres) gegeven uitleg van het
beding 6 maand huurvrijheid als zijnde 6
maand gratis huur tegen de stukken in
wordt beweerd, gezien de orderbevestiging uitgaande van (eiseres) (van 12 mei
1980) geenszins deze 6 maand gratis
hum' vermeldt en in de verklaring van
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!wens van 7 juli 1980 dit evenmin is vermeld »,
terwijl, ...

derde onderdeel, krachtens het algemeen rechtsbeginsel, genoemd het « beschikkingsbeginsel », aileen de partijen
over de burgerlijke vordering en haar
grenzen beschikken en het de rechter
niet staat ambtshalve een middel op te
werpen dat de openbare orde niet raakt;
dit beginsel eveneens bekrachtigd wordt
door artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek, krachtens het\velk een beslissing vatbaar is voor cassatie indien erin
uitspraak gedaan wordt over niet gevorderde zaken of er meer wordt toegekend
dan gevraagd was; de partijen, overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel van
de verplichte naleving van de rechten
van de verdediging, mi.nstens in de gelegenheid moeten gesteld worden hun middelen van verdediging te laten gelden
met betrekking tot een dergelijk door de
rechter ambtshalve ingeroepen middel;
en terwijl het bestreden vonnis de door
eiseres voorgestane interpretatie van het
beding « 6 maand huurvrijheid » verwerpt op grond van de overweging dat
noch de orderbevestiging uitgaande van
eiseres (van 12 mei 1930), noch de verk!aring van Iwens van 7 juli 1980 de vermelding « 6 maand gratis huur » inhouden, en terwijl de partijen in hun
condusies, meer bepaald verweerder,
geenszins dit ontbreken van dergelijke
vermelding in de orderbevestiging en in
de verklaring van Iwens had(den) ingeroepen ter betv<.risting van de door de eiseres voorgestane interpretatie; zodat de
rechtbank, door in het bestreden vonnis
ambtshalve het afwijzen van de stelling
van eiseres te laten steunen op een door
de partijen niet ingeroepen middel, het
« beschikkingsbeginsel » algemeen
rechtsbeginsel - en artikel 1138, 2°, van
het Gerechtelijk Wetboek schendt, althans door de partijen niet in de gelegenheid te stellen voorafgaandelijk hun
middelen met betrekking tot deze ambtshalve opgeworpen grond voor venverping, te laten gelden, miskenning inhoudt van het algemeen rechtsbeginsel
van de rechten van de verdediging :

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechtbank,
wanneer zij de inhoud van de overgelegde stukken onderzoekt en
eruit afleidt dat die stukken de door
eiseres aan het litigieuze beding ge-

geven uitlegging tegenspreken, de
autonomie van de procespartijen
niet miskent, noch artikel 1138, 2o,
van het Gerechtelijk Wetboek
schendt; dat evenmin uit die enkele
omstandigheid blijkt dat zij het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging miskent;
Dat dit onderdeel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
19 september 1986 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. De Gryse.
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1° VONNISSEN

19 september 1986
EN

ARRESTEN

TUCHTZAKEN - BEROEPEN BESLISSING NIETIG DOORDAT HET RECHTSCOLLEGE, WEGENS ZIJN SAMENSTELLING, NIET VOLDEED
AAN HET ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL BETREFFENDE DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE
RECHTER - BESLISSING IN HOGER BEROEP
GEGROND OP EIGEN REDENEN - WE'ITIGHEID.

2° GENEESKUNDE -

ORDE VAN GENEESHEREN - TUCHTRAAD - SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE - BEROEPEN BESLISSING NIETIG DOORDAT HET RECHTSCOLLEGE, WEGENS ZIJN SAMENSTELLING, NIET
VOLDEED AAN HET ALGEMEEN RECHTSBEG!NSEL BETREFFENDE DE ONPARTIJDIGHEID
VAN DE RECHTER - BESLISSING IN HOGER
BEROEP GEGROND OP EIGEN REDENEN WE'ITIGHEID.

1° en 2° Wanneer de beroepen tuchtrech-

telijke beslissing nietig is doordat zij
is gewezen door een rechtscollege dat,
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wegens zijn samenstelling, niet valdeed aan de vereisten van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de
onpartijdigheid van de rechter, wordt
die nietigheid niet overgenomen door
de beslissing van het rechtscollege in
hager beroep die, hoewel z1j de beroepen beslissing niet nietig verklaart, ze
evenmin bevestigt, geen enkele reden
ervan overneemt en evenmin naar die
redenen verwijst (1).
(F ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST

(A.R. nr. 5217)

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 25 november 1985
door de raad van beroep van de Orde van Geneesheren, met het Nederlands als voertaal, gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van het algemeen rechtsbeginsel
betreffende de onpartijdigheid van de
rechter,
doordat de bestreden beslissing, waarbij eiser werd geschorst in het recht de
geneeskunde uit te oefenen gedurende
twee maanden wegens het onrechtmatig
afleveren van getuigschriften voor geneeskundige verstrekkingen en het verschaffen van onnodige en overbodige
verstrekkingen, de beroepen beslissing
van de provinciale raad, waarbij eiser
voor deze feiten de sanctie opliep van
een maand schorsing, niet nietig verklaart,
terwijl de regel volgens welke de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet
zijn een algemeen rechtsbeginsel is dat
op alle rechtscolleges en met name op de
provinciale raden van verweerster van
toepassing is; het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk een rechter onpartijdig moet zijn met name wordt miskend
wanneer de beslissing mede wordt gewezen door een rechter van wie terecht kan
worden gevreesd dat hij niet de waarborgen van onpartijdigheid biedt waarop
een of meer leden die hebben deelgenomen aan de beslissing van een provinciale raad waarbij aan een geneesheer
een tuchtsanctie is opgelegd, v66r de beslissing om die geneesheer voor de raad
(1) Zie Cass., 23 mei 1985, A.R. nr. 7145
(A.C., 1984-85, nr. 575).
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te doen verschijnen, de zaak mede hebben onderzocht; ten deze uit de gedingstukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de provinciale raad, tijdens de zitting van 13 juli 1983 heeft beslist, nadat verslag werd uitgebracht desaangaande er na beraadslaging, dat eiser
zijn middelen van verweer diende voor
te dragen inzake de hem ten laste gelegde feiten; de heren J.L. Desbuquoit, voorzitter, A. Mertens, ondervoorzitter, en W.
Draulans, secretaris, als leden van het
bureau v66r 13 juli 1983 de zaak mede
hadden onderzocht (zie stukken 3, 7 en
11) en dat aan de beroepen beslissing
van de provinciale raad van Antwerpen
van 14 december 1983 met name voormelde heren Desbuquoit, Martens en
Draulans hebben deelgenomen, zodat
laatstvermelde beslissing nietig is, omdat
ze is gewezen door een tuchtrechtscollege dat, wegens zijn samenstelling, niet
voldeed aan het algemeen rechtsbeginsel
betreffende de onpartijdigheid van de
rechter, en de bestreden beslissing, nu
ze de beroepen beslissing niet nietig verklaart, zelf ook nietig is :

Overwegende dat het hoger beroep het geschil zelf aanhangig
heeft gemaakt bij de raad van beroep;
Overwegende dat de bestreden beslissing geen motieven van de provinciale raad overneemt noch ernaar verwijst, en evenmin de beroepen beslissing bevestigt;
Dat in die omstandigheden de
raad van beroep de nietigheid van
de beslissing van de provinciale
raad niet overneemt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
19 september 1986 - 1• kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler
en DeBruyn.

Nr. 37
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19 september 1986

VOORZIENING IN CASSATIE -

VORM
- TUCHTZAKEN - VOORZIENING TEGEN EEN
BESL!SSING VAN DE RAAD VAN BEROEP VAN
DE ORDE VAN ARCHITECTEN- VOORZ!ENING
INGESTELD ZONDER MEDEWERKING VAN EEN
ADVOCAAT BIJ RET HOF VAN CASSATIE NIET ONTVANKEL!JKE VOORZIENING.

Niet ontvankelijk is de voorziening in
cassatie tegen een beslissing van de
raad van beroep van de Orde van Architecten, die is ingesteld zonder medewerking van een advocaat bij het
Hof van Cassatie (1). (Art. 33 Architectenwet 1963, gew. bij art. 67, § 3,
wet van 15 juli 1970.)

(D ... T. ORDE VAN ARCHITECTEN)
ARREST

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
19 september 1986 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.
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ARBEIDSVOORZIENING
SIOEN BELGIE.

VEREISTEN

BRUGPENVERBLIJF IN

Het recht op behoud van het brugpensioen, bedoeld in de wet van 22 dec.
1977 betreffende de budgettaire voorstellen 1977-1978, is niet onderworpen
aan een verblijfsvoorschrift.

(A.R. nr. 5235)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 6 november 1985
door de raad van beroep van de Orde van Architecten, hebbende het
Nederlands als voertaal, gewezen:
Overwegende dat het cassatieberoep zonder de medewerking van
een advocaat bij het Hof van Cassatie is ingesteld;
Overwegende dat nochtans desaangaande artikel 33, laatste lid,
van de wet van 26 juni 1963 tot oprichting van een Orde van Architecten, gewijzigd door artikel 67, § 3,
van de wet van 15 juli 1970, bepaalt
dat voor de procedure in cassatie tegen de beslissingen van de raad van
beroep van de Orde van Architecten
dezelfde regelen gelden als in burgerlijke zaken;
Dat de voorziening bijgevolg niet
ontvankelijk is;
(1) Cass., 12 mei 1978 (A.C., 1978, 1071).

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. COMOUTH)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7129)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 juni 1983 in het
Duits gewezen door het Arbeidshof
te Luik;
Overwegende dat het cassatieverzoek in het Frans is opgesteld;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 69, 75 van de
wet van 22 december 1977 betreffende de
budgettaire voorstellen 1977-1978 (welk
laatste artikel 75 artikel 76 is geworden
sinds de wijziging bij het koninklijk besluit nr. 21 van 7 december 1978 houdende vervanging van afdeling 2, wettelijk
brugpensioen, in hoofdstuk III van de
wet van 22 december 1977 betreffende de
budgettaire voorstellen 1977-1978), 7, 12,
13 van het koninklijk besluit van 27 december 1977 tot uitvoering van afdeling 2
- wettelijk brugpensioen - van hoofd-

86

HOF VAN CASSATIE

stuk III van de wet van 22 december
1977 betreffende de budgettaire voorstellen 1977-1978, 172, 176, 2", 210 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid en 97 van de Grondwet,

doordat het arrest, na te hebben geoordeeld dat in het onderhavige geval dient
te worden onderzocht of appellante
(thans verweerster), hoewel zij in Duitsland woont, aanspraak kan maken op de
voordelen van de wet van 22 december
1977 betreffende het brugpensioen beslist : dat artikel 75 van de wet v;,n 22
december 1977 (dat na wijziging bij het
koninklijk besluit nr. 21 van 7 december
1978 artikel is geworden) geenszins zegt
dat bepaalde regels inzake werkloosheidswetgeving automatisch van toepass~ng zijn op de werknemer met brugpenSloen; dat de door de gewestelijke inspecteur uitgeoefende controle, als bedoeld in artikel 172 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963, geenszins
de verplichting oplegt om de woonplaats
in Belgie te behouden, aangezien artikel
153 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende de controle van
de werklozen niet toepasselijk is verk.laard in g~val van brugpensioen, op baSlS van artlkel 7 van het koninklijk besluit van 27 december 1977; dat daardoor
de reden van de controle in geval van
brugpensioen dezelfde is als voor de wetgeving inzake pensioen, namelijk dat
moet worden vastgesteld of de bruggepensioneerde al dan niet een toegelaten
beroepswerkzaamheid heeft; de aldus beperkte controle ook mogelijk is wanneer
de woonplaats in het buitenland is gevestigd, zoals zulks in het kader van de pensioenwetgeving gebruikelijk is en wel
sinds jaren, en tot slot dat, ho~wel artikel 75 van de wet van 22 december 1977
uitgaat van een gelijkstelling van de
bruggepensioneerden met werklozen, dit
betekent dat de bruggepensioneerde in
beginsel een gepensioneerde is, die
slechts gedeeltelijk met de werkloze
wordt gelijkgesteld voor de toepassing
van de sociale wetgeving; en doordat het
arrest, op grond van die redenen, voor
recht verklaart dat verweerster hoewel
ZlJ m Duitsland woont, op het brugpensioen aanspraak kan maken,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 75 van
de wet van 22 december 1977 betreffende
~e budgettaire .voorstellen (dat artikel 76
1s ge~orden smds de wijziging van de
wet blJ het koninklijk besluit nr. 21 van
7 dec~mber 1978) bepaalt dat de personen d1e een brugpensioen genieten, voor
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de .~oepassing van de sociale wetgeving
gehJkgesteld worden met werklozen die
w:erkloosheidsuitkeringen genieten; daarmt volgt dat het arrest, door te beslissen
dat artikel 75 van de wet van 22 december 1977 betreffende de budgettaire voorstellen (dat artikel 76 is geworden sinds
de wijziging bij koninklijk besluit nr. 21
van 7 december 1978) geenszins zegt dat
bepaalde regels inzake de werkloosheidswetgeving toepasselijk zijn op de werknemer met brugpensioen, artikel 75 van
de wet van 22 december 1977 betreffende
~e budgettaire voorstellen (dat artikel 76
IS geworden sinds de wijziging van de
wet bij het koninklijk besluit nr. 21 van
7 december 1978) schendt;
tweede onderdeel, volgens artikel 7
eerste lid, van het koninklijk besluit van:
27 december 1977 tot uitvoering van afdeling 2 - wettelijk brugpensioen van hoofdstuk III van de wet van 22 december 1977 betreffende de budgettaire
voorstellen, de bepalingen van titel III
hoofdstuk I, afdelingen 1 tot 3, van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, toepasselijk zijn op het eerste
~eel van het brugpensioen - dat gelijk
ts aan de werkloosheidsuitkering waarop
de werknemer aanspraak zou hebben
kunnen maken indien hij was ontslagen
- met uitzondering van de artikelen 131
tot 137, 139, 140, 140bis, 141, 142, 143, 150,
153 en 160, § 3, tweede, derde vierde
vijfde, zesd~ en zevende lid, en' § 5, en:
volgens art1kel 12 van hetzelfde koninklijk besluit van 27 december 1977 de bepalingen van titel III, hoofdstuk II, van
het koninklijk besluit (van 20 december
1963 betreffende arbeidsvoorziening en
werkloosheid), met uitzondering van de
artikelen 178, 4", 188, tweede lid 190 eerste lid, 2", en 202 toepasselijk ;ijn ~p de
twee delen van het brugpensioen mits
de in het 1• tot 3" van artikel 12 ver~elde
voorwaarden en preciseringen betreffend~ de voor .de aanvraag van het brugpenswen vere1ste stukken worden in acht
~enomen; krachtens artikel 172, eerste
hd, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid de directeur in
wiens a~b~sgebie~ de werkloze verblijft,
alle beshssmgen mzake toekenning beperking of ontzegging van het recht op
werkloosheidsuitkering dient te nemen
en bijgevolg, volgens deze bepaling, en:
kel de werklozen clie in het ambtsgebied
van een gewestelijk directeur van eiser
dat wil zeggen op het Belgisch grondge:
bied verblijven, recht hebben op werkloosheidsuitkering; overeenkomstig arti-
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kel 12 van voormeld koninklijk besluit
van 27 december 1977, op beide delen.
van het brugpensioen toepassing meet
worden gemaakt van artikel 172, eerste
lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid; daaruit volgt dat
het arrest, door te beslissen dat verweerster overeenkomstig artikel 69 van de
wet van 22 december 1977 betreffende de
budgettaire voorstellen aanspraak kan
maken op het brugpensioen, hoewel zij
in Duitsland woont en verblijft, en door
de beslissing per 6 december 1978 van de
directeur van het gewestelijk bureau van
eiser te Verviers nietig en van onwaarde
te verklaren, aile in het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 75 van
de wet van 22 december 1977 betreffende de budgettaire voorstellen
1977-1978 bepaalt dat « de personen
die een brugpensioen genieten, voor
de toepassing van de sociale wetgeving, met werklozen die werkloosheidsuitkeringen genieten, worden
gelijkgesteld »;
Overwegende dat het arrest niet
beslist dat die tekst geenszins zegt
dat bepaalde regels van de wetgeving inzake werkloosheid toepasselijk zijn op de werknemers met
brugpensioen, maar wel dat die bepaling geenszins voorschrijft dat alle regels inzake werkloosheidswetgeving automatisch van toepassing
zijn op de werknemers met brugpensioen;
Dat het onderdeel, dat op een onjuiste interpretatie van het arrest
berust, feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het koninklijk
besluit van 27 december 1977 tot uitvoering van afdeling 2 van hoofdstuk III van de wet van 22 december
1977 in zijn artikelen 7 en 12 bepaalt dat sommige bepalingen van
het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid toepasselijk
zijn, hetzij op het eerste deel, hetzij
op de twee delen van het brugpensioen; dat, ki'achtens dat artikel 7,
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de afdelingen 1 tot 3 van hoofdstuk
I van titel III van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende de rechthebbenden, de toekenningsvoorwaarden en het bedrag
van de werkloosheidsuitkering, toepasselijk zijn op het eerste deel van
het brugpensioen, met uitzondering
onder meer van de aan de werklozen opgelegde verplichtingen om
zich als werkzoekenden in te schrijven en zich regelmatig aan te melden op de werklozencontrole die
door het gemeentebestuur van hun
gewone verblijfplaats onder toezicht
van het gewestelijk bureau wordt
uitgeoefend; dat krachtens artikel 12
van het koninklijk besluit van 27 december 1977, hoofdstuk II, betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkering, van titel III van het
koninklijk besluit van 20 december
1963 en met name artikel 172 van
toepassing zijn op de twee delen
van het brugpensioen, onder voorbehoud van de in dat artikel 12 vermelde uitzonderingen;
Overwegende dat artikel 172, eerste lid, van het koninklijk besluit
van 20 december 1963, zoals het ten
deze van toepassing is, bepaalt dat
« de directeur in wiens ambtsgebied
de werkloze verblijft, alle beslissingen over toekenning, beperking of
ontzegging van het recht op werkloosheidsuitkering neemt »;
Overvvegende dat uit die bepaling
tot regeling van de territoriale
bevoegdheid van de directeurs van
de gewestelijke bureaus niet valt af
te leiden dat het recht op behoud
van het brugpensioen onderworpen
is aan een verblijfsvoorschrift, waarin niet uitdrukkelijk is voorzien in
hoofdstuk III, afdeling 2, van de wet
van 22 december 1977 betreffende
de budgettaire voorstellen 1977-1978,
en evenmin in het koninklijk besluit
van 27 december 1977;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Overwegende dat de verwerping
van het eerste middel aile belang
ontneemt aan het tweede middel;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.

Nr. 39

3° De bevrijdende verjaring, die een mid-

del is om zich van een verplichting te
bevrijden, heeft geen invloed op het
bestaan van de schuld, maar wei en
enkel op de invorderbaarheid ervan
(2). (Art. 2219 B.W.)

22 september 1986 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet; 4°, 5° en 6° De omstandigheid dat de vereerste advocaat-generaal - Advocaten :
zekeringsinstelling geneeskundige vermrs. Simont en Van Ommeslaghe.
strekkingen heeft betaald, zonder de
verjaring uit art. 106, § 1, :J', Z.I. V.-wet
tegen te werpen, doet geen recht op terugbetaling ontstaan, nu de eis tot tel'Ugbetaling in dat geval niet gegrond
Nr. 39
is op het niet-bestaan van de schuld
noch op de afwezigheid van een oor3• KAMER - 22 september 1986
zaak van die schuld {3). (Artt. 1235,
1376, 2214 B.W.)
1° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ALGEMENE BEGRIPPEN- ART.
106 Z.I.V.-WET - VERJARING - DRAAGWIJDTE.

2° VERJARING TEITSVERZEKERING DRAAGWIJDTE.

ZIEKTE- EN INVALIDIART. 106 Z.l.V.-WET -

3° VERJARING -

BURGERLIJKE ZAKEN BEVRIJDENDE VERJARING - BEGRIP.

4° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - TERUGVORDERING VAN HET
ONVERSCHULD!GD BETAALDE - BETALING
VAN UITKERINGEN DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLING, NIETTEGENSTAANDE VERJARING INGEVOLGE ART. 106 Z.l.V.-WET - GEEN
VORDERING WEGENS ONVERSCHULDIGDE BETALING.

5° TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - VRIJWILLIGE BETALING VAN EEN VERJAARDE
SCHULD - GEEN VORDERING TOT TERUGBETALING.

6° VERJARING -

BURGERLIJKE ZAKEN VRIJWILLIGE BETALING VAN EEN VERJAARDE
SCHULD - GEEN GROND VOOR TERUGBETALING.

1° en 2° Art. 106 Z.I. V.-wet voert een ver-

jaringsstelsel in waarop, behoudens
uitdrukkelijke afwijking, de gemeenrechtelijke bepalingen toepasselijk zijn
(1).
(1) Plecht. openingsredes van proc.-gen. J.
Leclercq van 1 sept. 1975 en 2 sept. 1976; PEERAER, « La prescription des prestations d'assurance maladie-invalidite >>, in Bull. inform. de
l'I.N.A.TVI.I., 1977, nr. 3.

(SANPO T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, RIJKSDIENST VOOR ZIEKTE- EN
!NVALIDITEITSVERZEKERING)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7369)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 september 1984
door het Arbeidshof te Bergen gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij artikel 32 van de wet van 27 juni
1969, van de artikelen 106, § 1, 3°, 106,
§ 1, lOde lid, 106, § 2, van voornoemde
wet van 9 augustus 1963, 1235, 1376, 1377
en 2219 van het Burgerlijk Wetboek en
van het algemeen rechtsbeginsel inzake
ongegronde verrijking,
doordat het arrest, op de rechtsvordering van de eerste verweerder tot terugbetaling op grond van artikel 97 van de
wet van 9 augustus 1963, van de prestaties van kinesitherapie, die hij naar beweren ten onrechte had uitgekeerd, omdat hij ze heeft betaald na het verstrijken van de termijn waarvan sprake is in
artikel 106, § 1, 3°, van de wet van 9 augustus 1963, eiser veroordeelt om aan de
eerste verweerder, ten principale, de respectieve bedragen van 498.080 frank en
van 148.205 frank te betalen, op grond
1---------~~------

(2) en (3) Cass., 25 sept. 1370 (A.C., 1971, 78)
met cone!. O.M. op blz. 19.
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dat « niet kan worden betwist dat de betalingen (door de eerste verweerder)
meer dan twee jaar na de geneeskundige
verstrekkingen zijn gedaan "• dat de in
artikel 106, § 1, 3°, van de wet van 9 augustus 1963 ingestelde verjaring, waarvan de wetgever verboden heeft afsiand
te doen, de openbare orde raakt, « dat
schending van een regel van openbare
orde de volstrekte nietigheid van de handeling tot gevolg heeft », « dat de prestaties - waarvan twee jaar na de verstrekking terugvordering is geeist alleszins verjaard zijn; dat zulks het geval is ongeacht de houding van de verzekeringsinstelling, die niet rechtsgeldig
kan afzien van de verjaring; dat bijgevolg de betalingen verricht met miskenning van die regel, onverschuldigde betalingen zijn en moeten worden terugbetaald (artikel 97 van de wet van 9
augustus 1963) »; dat het arrest afwijzend beschikt op het door eiser voorgedragen verweermiddel volgens hetwelk
de verjaring een verweermiddel is tegen
een rechtsvordering die is gericht tegen
degene ten voordele van wie de verjaring loopt, en geen actiemiddel kan worden, op grond dat « in het kader van die
wetgeving (de wet van 9 augustus 1963)
de verjaring een eigen bestaan heeft en
zijn karakter van exceptie verliest om
een echt verweer ten grande te worden,
zoals de wetgever zulks uitdrukkelijk
heeft gewild en waarvan duidelijk blijkt
in de artikelen 97 en 106 van de wet van
9 augustus 1963 "• dat het arrest ten slotte zegt « dat de oorspronkelijke rechtsvordering haar oorsprong vindt in de
wetgeving betreffende de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering; dat derhalve tevergeefs een beroep wordt gedaan op de rechtsvordering tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde
en tot de actio de in rem verso; dat er
evenwel op dient te worden gewezen dat
appellant (thans eiser) op het ogenblik
van de betaling geen schuldeiser meer
was, aangezien de verplichting om de
facturen te betalen was verjaard met
toepassing van een wet van openbare orde; dat de verrijking evenzo geen oorzaak meer had ,

terwijl artikel 97 van de wet van 9 augustus 1963, dat in de terugbetaling aan
de verzekeringsinstelling van de wegens
een vergissing of bedrog ten onrechte
uitgekeerde bedragen voorziet, niet afwijkt van de beginselen van burgerlijk
recht inzake de terugvordering van het
onverschuldigd betaalde; volgens artikel
1235 van het Burgerlijk Wetboek, iedere
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betaling een schuld onderstelt en hetgeen betaald is zonder verschuldigd te
zijn, kan worden teruggevorderd, wat
het geval is als een onbestaande schuld
is betaald, namelijk als een schuldenaar
iemand betaalt die geen schuldeiser is
en de betaling wegens een vergissing en
zonder de bedoeling om een schenking
te doen is verricht door iemand die geen
schuldenaar is; daarentegen, de vrijwillige betaling, zelfs uit onwetendheid, van
een verjaarde schuld geen onverschuldigde betaling is en geen recht op terugbetaling doet ontstaan, nu de verjaring
geen invloed heeft op het bestaan van de
schuld, maar enkel op de invorderbaarheid ervan; de omstandigheid dat de verjaring de openbare orde raakt, de verjaring - die een verweermiddel is waardoor de schuldenaar de rechtsvordering
van de schuldeiser, waarbij deze na het
verstrijken van de verjaringstermijn de
betaling van de schuld vordert, kan doen
afwijzen en dat de rechter in voorkomend geval ambtshalve moet opwerpen
-, niet kan doen veranderen in een actiemiddel waardoor de schuldenaar terugbetaling kan vorderen van de bedragen die hij na het verstrijken van de
verjaringstermijn van de rechtsvordering
van de schuldeiser heeft uitgekeerd; de
verjaring van de vordering betreffende
de geneeskundige verstrekkingen, bedoeld in artikel 106, § 1, 3°, van de wet
van 9 augustus 1963 waarvan het karakter van openbare orde voortvloeit uit het
verbod, op de voet van artikel 106, § 1,
lOde lid, voor de verzekeringsinstelling
om van die verjaring af te zien, voor de
schuldenaar, de verzekeringsinstelling,
geenszins het recht doet ontstaan om terugbetaling te krijgen van de bedragen
die hij aan de schuldenaar van de geneeskundige verstrekkingen na het verstrijken van de verjaringstermijn van de
vordering van laatstgenoemde heeft uitgekeerd; immers, de in artikel 106, § 1,
3°, van de wet van 9 augustus 1963 gestelde termijn wel een termijn van verjaring van de vordering van de schuldeiser
van de geneeskundige verstrekkingen en
niet een termijn van rechtsverval is;
zulks duidelijk blijkt uit de bewoordingen van artikel 106, § 2; derhalve, hoewel
het karakter van openbare orde van die
verjaring de rechter ertoe verplicht het
middel uit de verjaring ambtshalve op te
werpen, ingeval dat middel niet door de
verzekeringsinstelling werd aangevoerd
tegen de rechtsvordering tot terugbetaling, welke vordering door de schuldeiser
van de geneeskundige verstrekkingen tegen hem is gericht, dat karakter van
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openbare orde daarentegen de door de
verzekeringsinstelling vrijwillig verrichte
betaling niet nietig kan maken; de eerste
verweerder, die aan eiser vrijwillig geneeskundige verstrekkingen heeft betaald, waarvoor deze ten gevolge van de
in artikel 106, § 1, 3•, van de wet van 9
augustus 1963 bedoelde verjaring geen
vordering tot betaling kon instellen, bijgevolg een bestaande schuld, waaraan
geen rechtsvordering meer verbonden
was, heeft betaald en niet een onverschuldigde betaling heeft verricht; de
eerste verweerder dus geen terugbetaling kon krijgen op de basis van artikel
97 van de wet van 9 augustus 1963, dat
enkel in terugbetaling van onrechtmatige uitkeringen voorziet; het arrest, door
echter de door de eerste verweerder
ingestelde vordering tot terugbetaling
toe te wijzen op de voormelde gronden
volgens welke, nu de prestaties verjaard
waren op het tijdstip van de betaling en
de verzekeringsinstelling niet van de
verjaring kan afzien, « de betalingen verricht met miskenning van die regel onverschuldigde betalingen zijn en moeten
worden terugbetaald », « in het kader »
van de wet van 9 augustus 1963, « de verjaring een eigen bestaan heeft en zijn
karakter van excPptie verliest om een
echt verweer ten grande te worden » en
<< nu de rechtsvordering van de eerste
verweerder haar oorsprong vindt in de
wetgeving betreffende de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering », en « derhalve, tevergeefs een beroep wordt gedaan op de vordering tot terugvordering
van het onverschuldigd betaalde » vermits « op het ogenblik van de betaling
appellant (thans eiser) geen schuldeiser
meer was, aangezien de verplichting om
de facturen te betalen was verjaard met
toepassing van een wet van openbare orde », de artikelen 97, 106, § 1, lOde lid,
106, § 2, van de wet van 9 augustus 1963
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering schendt, vermits die artikelen niet afwijken van de regels van
burgerlijk recht inzake de vrijwillige betaling van een verjaarde schuld, zoals zij
voortvloeien uit de artikelen 1235, 1376,
1377 en 2219 van het Burgerlijk Wethoek, krachtens welke een verjaarde
schuld een bestaande schuld is en de
schuldenaar van zodanige schuld niet beschikt over een vordering tot terugbetaling van de bedragen die vrijwillig ter
uitvoering van die schuld na het verstrijken van de verjaringstermijn zijn uitgekeerd, nu het verstrijken van de in artikel 106, § 1, 3•, van de wet van 9
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augustus 1963 bedoelde termijn niet tot
gevolg heeft dat de schuld van de verzekeringsinstelling tenietgaat, het arrest,
dientengevolge, tevens de artikelen 1235,
1376, 1377 en 2219 van het Burgerlijk
Wetboek schendt; door bovendien, ter
verwerping van het verweermiddel waarin eiser betoogde dat zijn verrijking
rechtsgeldig was geschied, daar de betaling was verricht ter vergoeding van de
verstrekte verzorging, te beslissen dat
« de verrijking niet meer gegrond was »,
omdat (eiser) op het tijdstip van de betaling geen schuldeiser meer was, nu de
verplichting om de facturen te betalen
was verjaard met toepassing van een
wet van openbare orde », het arrest de
artikelen 106, § 1, 3•, 106, § 1, lOde lid,
106, § 2, van de wet van 9 augustus 1963
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en 2219 van het Burgerlijk Wetboek schendt, vermits uit die
bepalingen blijkt dat eisers schuldvordering niet was tenietgegaan wegens het
verstrijken van de in artikel 106, § 1, 3•,
bedoelde verjaringstermijn, en het rechtsbeginsel inzake ongegronde verrijking
miskent:

Overwegende dat uit artikel 106
van de wet van 9 augustus 1963
blijkt dat de wetgever een verjaringsstelsel heeft willen invoeren
waarop de gemeenrechtelijke bepalingen, behoudens uitdrukkelijke afwijking, toepasselijk zijn;
Dat de bevrijdende verjaring, dit
is een middel om zich van een verbintenis te bevrijden, geen invloed
heeft op het bestaan van de schuld,
maar wei op de invorderbaarheid ervan; dat artikel 106 van de wet van
9 augustus 1963 van die regel niet
afwijkt;
Dat daaruit volgt dat de omstandigheid dat de verzekeringsinstelling aan eiser geneeskundige verstrekkingen heeft betaald zonder op
te werpen dat de bij artikel 106, § 1,
3•, ingestelde verj aring is ingetreden, geen recht op terugbetaling
doet ontstaan, nu de vordering tot
terugvordering in dat geval geen
grond vindt in het niet-bestaan van
de schuld en evenmin in de afwezigheid van een oorzaak ervan;
Dat het middel gegrond is;
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Overwegende dat de vernietiging
van het beschikkende gedeelte van
het arrest betreffende de hoofdvordering van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, de eerste verweerder, leidt tot vernietiging van
het beschikkende gedeelte betreffende de compensatoire rente, waarop
het tweede middel kritiek oefent en
dat daarvan het gevolg is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
22 september 1986 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Bosly,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Duchatelet, eerste
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Dassesse, van Heeke en Houtekier.
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KAMER -

22 september 1986

ARBEIDSONGEVAL -

TIJDELIJKE GEDEELTELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID WEDERTEWERKSTELLING - ART 23, DERDE
LID, ARBEIDSONGEVALLENWET - TOEPASSINGSVEREISTEN.

De getmffene van een arbeidsongeval
heeft geen recht op een vergoeding
voor de tijdvakken van gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid tijdens welke
hij heeft gewerkt en geen loonverlies
heeft geleden, vermits de vergoeding
wegens tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid slechts verschuldigd is nadat hij om een geldige reden de wedertewerkstelling heeft geweigerd of stopgezet (1).
(1) Cass., 27 jum 1983,
(A.C., 1982-83, nr 599).

A.R.

nr

3897

(GILlARD T. BELGIE INDUSTRIE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7628)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 oktober 1985 door
het Arbeidshof te Bergen gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 22, 23, derde en vierde
lid, 3°, van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971,
doordat het arrest zegt dat eiser van
19 december 1980 tot 22 februari 1981,
van 3 maart 1981 tot 17 maart 1981, van
5 juli 1981 tot 12 juli 1981, van 22 augustus 1981 tot 6 september 1981, van 20 oktober 1981 tot 21 oktober 1981, van 8 december 1981 tot 14 december 1981 tijdelijk algeheel arbeidsongeschikt en van 23
februari 1981 tot 2 maart 1981, van 18
maart 1981 tot 4 juli 1981, van 13 juli
1981 tot 21 augustus 1981, van 7 september 1981 tot 19 oktober 1981, van 22 oktober 1981 tot 7 december 1981, van 15 december 1981 tot 30 april 1982 tijdelijk
gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geweest, en voor recht verklaart dat de
vergoedingen voor tijdelijke algehele ongeschiktheid niet zijn verschuldigd voor
de perioden tijdens welke loon is ontvangen, op grond dat die perioden van tijdelijke ongeschiktheid, die blijken uit het
tijdens de debatten overgelegd certificaat
van de werkgever, niet zijn betwist; dat
ze dienen te worden aangenomen zonder
voorafgaande verbetering door de deskundige; dat de eerste rechter terecht
heeft geoordeeld d'at, gelet op de bij de
wet van 10 april 1971 vastgestelde nieuwe regels inzake schadeloosstelling, de
getroffene, wat door de latere rechtspraak wordt bevestigd, door de samenvoeging van zijn loon en van de wettelijke vergoeding geen hoger loon mag
ontvangen dan v66r het ongeval; dat artikel 23, vierde lid, 3°, betrekking heeft op
een ander geval dan hetgeen door eiser
is aangevoerd, namelijk het recht op de
samenvoeging van de vergoeding voor
tijdelijke algehele ongeschiktheid en het
voor de werkhervatting betaalde loon;
dat het vierde lid, 3°, van artikel 23 in
werkelijkheid doelt op de onmiddellijke
weigering om het door de werkgever
aangeboden werk, om een geldige reden,
te hervatten en niet op de stopzetting
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van die hervatting wegens tijdelijke algehele ongeschiktheid, zelfs als deze te
wijten is aan een wederinstorting; dat de
perioden van tijdelijke algehele ongeschiktheid en van tijdelijke gedeeltelijke
ongeschiktheid dienen te worden aangepast overeenkomstig het incidenteel hoger beroep van verweerster; dat verweerster zich akkoord verklaart om de enige
periode van tijdelijke ongeschiktheid van
13 juli tot 21 augustus 1981 die tot loonderving heeft geleid, te vergoeden, zoals
voortvloeit uit het in artikel 23 neergelegd algemeen beginsel : « lndien de getroffene de wedertewerkstelling aanvaardt, heeft hij recht op een vergoeding
die gelijk is aan het verschil tussen het
loon verdiend v66r het ongeval en het
loon dat hij ingevolge zijn wedertewerkstelling ontvangt »; dat de eerste rechter
terecht heeft geoordeeld dat aan de
werknemer geen tijdelijke algehele ongeschiktheid kan worden toegekend tijdens
een periode van tijdelijke gedeeltelijke
ongeschiktheid gedurende welke hij bereid was om te werken en zijn loon heeft
ontvangen; dat de getroffene, indien er
geen loonderving is geweest tijdens de
tijdelijke gedeeltelijke ongeschiktheid,
geen recht heeft op enige vergoeding;
dat het arrest van het Hof van Cassatie
van 26 juni 1978, waarop eiser zich beroept, ten deze niet van toepassing is,
daar het de rechten van de getroffene
ten aanzien van de werkgever tijdens perioden van tijdelijke gedeeltelijke ongeschiktheid en niet ten aanzien van de arbeidsongevallenverzekeraar vaststelt; dat
de door het (arbeids)hof gedeelde opvatting van de eerste rechter strookt met de
economie van artikel 23 van de wet van
10 april 1971, namelijk een door een arbeidsongeval getroffen werknemer zo
goed en zo vlug mogelijk in zijn betrekking te herstellen en hem zo volledig
mogelijk opnieuw zijn loon te verstrekken, maar niet hem, behoudens omstandigheden die niets met het ongeval te
maken hebben, de mogelijkheid tot cumuleren te geven waardoor hij een hoger loon zou ontvangen dan het loon dat
hij v66r het ongeval verdiende,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
conclusie in hoger beroep uitdrukkelijk
betoogde : dat de werkhervatting op zichzelf niet volstaat om de gedeeltelijke ongeschiktheid te bepalen; dat, indien hij
inderdaad zijn wedertewerkstelling had
moeten stopzetten, zulks was te wijten
aan redenen buiten zijn wil en dus om
geldige redenen geschiedde; dat het deskundigenverslag dus niet diende te worden verbeterd, daar eiser in elk geval
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recht had op de vergoeding voor tijdelijke algehele ongeschiktheid voor de periode van 18 december 1980 tot 14 december 1984; het arrest, door te vermelden dat de in het certificaat van de
werkgever vastgestelde perioden van tijdelijke ongeschiktheid niet waren betwist, de bewijskracht miskent van de
conclusie waarin eiser immers betwistte
dat de werkhervatting op zichzelf volstond om de perioden van tijdelijke ongeschiktheid vast te stellen, zodat de certificaten van de werkgever de besluiten
van de deskundige niet konden wijzigen
(schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek); het arrest bovendien de door de deslmndige in
aanmerking genomen perioden van tijdelijke algehele ongeschiktheid en van tijdelijke gedeeltelijke ongeschiktheid wijzigt, zonder ten genoegen van recht te
antwoorden op de duidelijke en omstandige kritiek in de conclusie van eiser
(schending van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, de getroffene tot de
dag van zijn volledige wedertewerkstelling of van de consolidatie de vergoeding
voor tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid geniet, wanneer hij de hem
aangeboden wedertewerkstelling of de
voorgestelde behandeling om een geldige
reden weigert of stopzet, zelfs wanneer
de wedertewel'kstelling heeft plaatsgehad na een akkoord tussen de werknemer e~ de werkgever; eiser in zijn conclusie in hoger beroep betoogde dat hij
na enkele dagen, wegens de pijn, had
moeten afzien van zijn pogingen om het
werk te hervatten, hetgeen een geldige
reden is om het werk stop te zetten; het
arrest, door die reden van de hand te
wijzen en door een onmiddellijke weigering van werkhervatting te vereisen, de
afwijzing van de door eiser gevorderde
vergoedingen voor tijdelijke ongeschiktheid niet wettelijk verantwoordt (scherrding van de artikelen 22, 23, derde en
vierde lid, 3", van de wet van 10 april
1971);
derde onderdeel, de getroffene tot de
dag van zijn volledige wedertewerkstelling of van de consolidatie de vergoeding
voor algehele ongeschiktheid geniet wanneer hij om een geldige reden het werk
stopzet dat hij tijdens de periode van gedeeltelijke ongeschiktheid had hervat na
een akkoord tussen hem en zijn werkgever; de vergoeding voor tijdelijke algehele ongeschiktheid, waarop eiser recht
had, mag worden gecumuleerd met zijn
loon; de samenvoeging ervan immers
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niet wettelijk is verboden (schending van
de artikelen 22, 23, derde en vierde lid,
3", van de wet van 10 april 1971); het arrest aldus de in het middel aangeduide
wettelijke bepalingen schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest enerzijds erop wijst dat, volgens verweerster, de deskundige verkeerd
werd ingelicht over de perioden van
werkhervatting van eiser en oordeelt dat de perioden van tijdelijke
algehele en gedeeltelijke ongeschiktheid kunnen worden vastgesteld op
grond van een bij de debatten overgelegd certificaat betreffende de
perioden van werkhervatting;
Dat het arrest, door vast te stellen
dat noch dat certificaat van de
werkgever, noch de perioden van tijdelijke ongeschiktheid die op grond
van dat certificaat in aanmerking
kunnen worden genomen, zijn betwist, de bewijskracht niet miskent
van de conclusie waarin eiser betoogde dat de werkhervatting op
zichzelf niet volstond om de perioden van tijdelijke ongeschiktheid
vast te stellen;
Overwegende dat het arrest anderzijds, door impliciet maar zeker
te beslissen dat de perioden van algehele of gedeeltelijke ongeschiktheid moeten worden vastgesteld volgens de perioden van werkhervatting, de in het middel bedoelde conclusie van eiser weerlegt en derhalve beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest oordeelt << dat aan de werknemer geen
tijdelijke algehele ongeschiktheid
kan worden toegekend tijdens een
periode van tijdelijke gedeeltelijke
ongeschiktheid gedurende welke hij
bereid was om te werken en zijn
loon heeft ontvangen », en beslist
dat « als er geen loonderving is geweest gedurende de tijdelijke algehele ongeschiktheid, de getroffene
geen recht heeft op enige vergoeding »;

Dat het arrest aldus een juiste
toepassing maakt van artikel 23,
derde lid, van de wet van 10 april
1971 en derhalve terecht geen toepassing maakt van het vierde lid, 3°,
van hetzelfde artikel dat betrekking
heeft op de toestand waarin de
werknemer zelf, om een geldige reden, zijn wedertewerkstelling heeft
stopgezet;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, ook al was de
in dit onderdeel uitgebrachte kritiek
gegrond, de beslissing niettemin
naar recht verantwoord zou blijven
door de overweging in het antwoord
op het derde onderdeel;
Dat het onderdeel, dat kritiek uitoefent op een ten overvloede gegeven overweging van het arrest, bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;
Over het tweede middel, ...

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; gelet op artikel 68 van
de Arbeidsongevallenwet, veroordeelt verweerster in de kosten.
22 september 1986 - a· kamer - Voorzitter : de h. Bosly, waarnemend voorzitter - Verslaggever : mevr. Charlier Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier en Butzler.
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1° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST
RENTE -

BEGRIP

BUITEN
VERGOEDENDE
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2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST VEROORDELING
VAN DE BEKLAAGDE TOT HET BETALEN VAN
EEN HOOFDSOM, VERMEERDERD MET DE
VERGOEDENDE RENTE - BESLISSING DAT DE
REEDS BETAALDE VOORSCHOTTEN, BIJ ONTSTENTENIS VAN ENIG ANDER BEDING, EERST
OP DE VERGOEDENDE RENTE EN VERVOLGENS OP DE HOOFDSOM MOETEN WORDEN
AANGEREKEND - GEVOLG.

1o De vergoedende rente maakt een inte-

grerend dee] uit van de vergoeding die
wordt toegekend tot het herstel van de
door de lout veroorzaakte schade; zij
strekt tot vergoeding van de schade
die voortvloeit uit het uitstel van betaling van de vergoeding waarop de benadeelde recht had op de dag waarop
de schade is ontstaan (1). (Artt. 1382
en 1383 B.W.)
2° De artt. 1382 en 1383 B. W. worden ge-

schonden door de rechter die, na de
beklaagde te hebben veroordeeld om
aan de benadeelde, als vergoeding
voor de geleden schade, een hoofdsom,
vermeerderd met de vergoedende rente, te betalen, beslist dat de reeds betaalde voorschotten, bij ontstentenis
van enig ander beding, eerst op de vergoedende rente en vervolgens op de
hoofdsom moeten worden aangerekend
(2).
(THYS T. DE HERT; DE HERT T. THYS)
APREST

(A.R. nr. 9927)

HET· HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 1985 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen:
I. Op de voorziening van Ronald
Thys, verwezene :

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1154 en 1254 van
(1) Zie : Cass., 7 olct. 1976 (A.C., 1977, 148),
20 feb. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 385) en 25 nov.
1981 (ibid., 1981-82, nr. 203); JEANMART, • Questions speciales relatives a !'evaluation des
dommages "• in Garanties et reparation des
risques de circulation, uitg. Jeune Barreau
Liege, 1985, blz. 145-146.
(2) Zie Jeanmart, op. cit., blz. 145 tot 147.
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het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel
nodig, van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het hof van beroep in de bestreden beslissing, na de bedragen van.
de respectieve schadeposten te hebben
vastgesteld, met betrekking tot de aanrekening van de gestorte provisies oordeelt
dat « de burgerlijke partij terecht voorhoudt dat, bij afwezigheid van enig andersluidend beding, d\} provisies dienen
aangerekend te worden eerst op de interesten en vervolgens op de hoofdsom »,
aldus toepassing makend van artikel
1254 van het Burgerlijk Wetboek,
terwijl artikel 1254 van het Burgerlijk
Wetboek, dat betrekking heeft op de betaling van verbintenissen uit overeenkomst, niet toepasselijk is inzake de bepaling van de schadevergoeding die door
een rechtssubject aan het slachtoffer van
een ongeval, wegens zijn delictuele of
quasi-delictuele fout dient te worden betaald; evenmin artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek, dat de kapitalisatie van
interesten regelt, toepasselijk is op de
vergoedingen en hun interesten, verschuldigd wegens quasi-delictuele of delictuele fouten; door de aanrekening van
gestorte provisies, eerst op interesten, en
vervolgens op kapitaal, hetzij interesten
worden gekapitaliseerd, hetzij een te
groot kapitaal nog verder interesten
oplevert, en geen van beide aanre1:eningswijzen toegelaten is inzake vergoedingen verschuldigd wegens delictuele of
quasi-delictuele fouten, zodat het hof van
beroep de in het middel aangehaalde
wetsbepalingen schendt:
Overwegende dat het middel betrekking heeft op de bij het arrest
aan verweerder toegekende vergoedende interesten;
Overwegende dat de compensatoire interesten een integrerend deel
uitmaken van de vergoeding die
wordt toegP.kend tot herstel van de
door de fout veroorzaakte schade;
dat, nu zij de bijkomende schade
vergoeden die voortvloeit uit het uitstel van betaling van de vergoeding
waarop de benadeelde recht had op
de dag waarop de schade is ontstaan, zij slechts verschuldigd zijn
voor hetgeen na het ontstaan van de
schade nog moet worden betaald om
die schade volledig te vergoeden;
Overwegende dat uit het vorenstaande volgt dat het toerekenen op
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de compensatoire interesten, met
toepassing van de regels die in artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek
zijn neergelegd, van betalingen tot
vergoeding van de schade die haar
oorzaak vindt in een onrechtmatige
daad, leidt tot het toekennen van
vergoeding tot herstel van schade
die niet bestaat;
Dat het arrest, door te beslissen
dat de voorschotten, die betaald
werden tot vergoeding van de schade, bij ontstentenis van enig ander
beding eerst op de vergoedende interesten moeten worden toegerekend,
de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
II.

Op de voorziening van
De Hert, burgerlijke par-
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1° GERECHTSKOSTEN -

STRAFZAKEN
- VERZET - DOOR HET VERZET VEROORZAAKTE KOSTEN TEN LASTE GELATEN VAN
DE ElSER IN VERZET- VEREISTE.

2°

VERZET - STRAFZAKEN - DOOR HET
VERZET VEROORZAAKTE KOSTEN TEN LASTE
GELATEN VAN DE ElSER IN VERZET - WETT!GHEID - VEREISTE.

1°

en 2° In strafzaken kan de rechter de
door het verzet veroorzaakte kosten,
met inbegrip van de kosten van uitgifte en van betekening van het vonnis,
niet ten Jaste Jaten van de opposant,
tenzij hij vaststelt dat het verstek aan
hem te wijten is. (Art. 187, zesde lid,
Sv.) (1)

Fran~ois

tij :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser zijn voorziening heeft doen betekenen aan
verweerder;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de toerekening van
de uitbetaalde voorschotten en over
de kosten; verwerpt de voorziening
van Fran~ois De Hert; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt
Francois De Hert in al de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
23 september 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.

Biitzler.

(MERTENS)
ARREST

(A.R. nr. 478)
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 februari 1986 op
verzet in hoger beroep gewezen
door de Correctionele Rechtbank te
Turnhout;
Over het ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van artikel
187, zesde lid, van het Wetboek van
Strafvordering :
Overwegende dat, naar luid van
artikel 18 7, zesde lid, van het Wetboek van Strafvordering, de door
het verzet veroorzaakte kosten en
uitgaven, met inbegrip van de kosten van uitgifte en van de beteke-

l---------------(1) Cass., 23 okt. 1967 (A.C., 1968, 273); 10 juni 1986, A.R. nr. 358 (A.C., 1985-86, nr. 632);
raadpl. Cass., 3 juni 1954 (Bull., 1954, 844); 28
feb. 1977 (A.C., 1977, 702); zie A. LORENT, « Les
frais de justice repressive », R.D.P., 1983, nr.
23; zie ook de parlementaire besprekingen van
de wet van 9 maart 1908, en de verklaringen
van de minister van Justitie Renkin, in Pasinomie, 1908, 145.
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ning van het vonnis, ten laste blijven van de eiser in verzet, indien
het verstek aan hem te wijten is;
Overwegende dat de rechters, nu
zij eiser veroordelen in al de kosten
van beide aanleggen, waarin begrepen « de in debet gemaakte kosten
tijdens de procedure op verzet »,
zonder vast te stellen dat het verstek aan eiser te wijten was, artikel
187, zesde lid, van het Wetboek van
Strafvordering schenden;
En overwegende dat voor het overige de substanWHe of op straffe
van
nietigheid
voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen
en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, doch enkel in zoverre het eiser veroordeelt in de door
het verzet veroorzaakte kosten en
uitgaven, met inbegrip van de kosten van uitgifte van de betekening
van het verstekvonnis; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiser in drie vierde van de
kosten; laat het overige vierde ten
laste van de staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen, zitting
houdende in hoger beroep.
23 september 1986 - 2' kamer - Voorzitter: de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijlduidende conclusie van de h. du Jardin,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Jos
Koks, Turnhout.
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23 september 1986

1° HOF VAN ASSISEN -

TERECHTZITTING MET GESLOTEN DEUREN - GETUIGE
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DIE NA ZIJN GETUIGENIS IN DE RECHTSZAAL
BLIJFT TER CONFRONTATIE.

2° HOF VAN ASSISEN -

ONDERVRAGING
DOOR DE VOORZITTER - VERKLARING OVER
EEN OBJECTIEF GEGEVEN VAN HET DOSSIER.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
6.2 - INTERNATIONAA;:. VERDRAG INZAKE
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN,
ART. 14.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD VOORZITTER VAN HET HOF VAN ASSISEN VERKLARING OVER EEN OBJECTIEF GEGEVEN
VAN HET DOSSIER WAARIN NIET WORDT GEZINSPEELD OP DE EVENTUELE SCHULD VAN
DE BESCHULDIGDE.

4° HOF VAN ASSISEN -

OVERHANDIGING VAN DE AKTE VAN VERDEDIGING AAN
DE JURYLEDEN - VOEGING VAN DIE AKTE
BIJ HET STRAFDOSSIER - RECHT VAN VERDEDIGING.

5° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN- AKTE
VAN VERDEDIGING - OVERHANDIGING VAN
DIE AKTE AAN DE JURYLEDEN NIET BLIJKEND UIT DE PROCESSEN-VERBAAL VAN DE
TERECHTZITTINGEN- VOEGING VAN DIE AKTE BIJ HET STRAFDOSSIER, WAARVAN DE JURYLEDEN TIJDENS HUN BERAADSLAG'"lG
KENNIS KUNNEN NEMEN.

6° HOF vAN ASSISEN -

TERECHTZITTING MET GESLOTEN DEUREN - VOORWAARDEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING IN
FEITE.

7° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - TERECHTZITTING MET GESLOTEN DEUREN - VOORWAARDEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING IN FEITE.

8° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
6.1 - RECHT OP EEN OPENBARE BEHANDELING VAN DE ZAAK - TOEGANG TOT DE
RECHTSZAAL AAN DE PERS EN HET PUBLIEK
ONTZEGD GEDURENDE HET PROCES OF EEN
DEEL DAARVAN- VOORWAARDEN- ONAANTASTBARE BEOORDELING IN FEITE DOOR
HET HOF VAN ASSISEN.

9° HOF VAN ASSISEN -

DEBATTEN GELEID DOOR DE VOORZITTER - ONREGELMATIGE VERKLARING VAN EEN GETUIGE- NIETIGHEID - NIEUW VERHOOR.
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10° HOF VAN ASSISEN- DEBAITEN GELEID DOOR DE VOORZIITER - BESLISSING
DE DEUREN TE SLUITEN, DOOR DE VOORZITTER GENOMEN - ONREGELMATIGE UITOEFENING VAN DIE DISCRETIONAIRE MACBT ONREGELMATIGE VERKLARING VAN EEN GETUIGE - NIETIGHEID - NIEUW VERHOOR.

11° HOF VAN ASSISEN-

DEBAITEN GELEID DOOR DE VOORZIITER - WEIGERING
VAN DE VOORZIITER EEN VRAAG AAN DE BESCHULDIGDE TE STELLEN - INACHTNEMING
VAN ART. 319 SV.

12° RECHT

VAN VERDEDIGING

STRAFZAKEN- HOF VAN ASSISEN- WElGERING VAN DE VOORZIITER EEN VRAAG AAN
DE BESCHULDIGDE TE STELLEN.

13° BEROEPSGEHEIM - STRAFZAKEN PERSOON GEROEPEN OM IN RECHTE GETUIGENIS AF TE LEGGEN- BEOORDELING VAN
DE OPPORTUNITEIT HET GEHEIM TE BEWAREN - GRENZEN - AFWENDING VAN HET
DOEL VAN HET BEROEPSGEHEIM.

4° en 5° Uit het ontbreken in de processen-verbaal van de terechtzittingen
van enige vermelding omtrent het overhandigen aan de juryleden van een
kopie van de akte van verdediging kan
geen miskenning van het recht van
verdediging worden afgeleid, als uit de
vermeldingen van die processen-verbaal blijkt dat die akte van verdediging bij het strafdossier werd gevoegd,
zodat de juryleden daarvan tijdens
hun beraadslaging kennis hebben kunnen nemen (3).
6°, 7o en 8° Het hoi van assisen oordeelt
op onaantastbare wijze in feite of, om
een van de redenen van art. 96 Gw. of
van art. 6.1 Europees Verdrag Rechten
van de Mens, op de I'egel volgens welke de zaak in het openbaar dient te
worden behandeld, uitzondering moet
worden gemaakt (4).
9° De voorzitter van het hoi van assisen,

belast met de Jeiding der debatten, is
verplicht een op onregelmatige wijze
afgelegde verklaring van een getuige
te vernietigen en vervolgens te handeJen zoals de wet het voorschrijft (5).

14° BEROEPSGEHEIMVONNISGERECHT VOORONDERZOEK -

STRAFZAKENVERKLARING IN HET
GEVOLGEN.

10° De voorzitter van het hoi van assi-

sen vermag niet krachtens zijn discretionaire macht een getuige met gesloten deuren te horen; hij kan desnoods,
indien de getuige op onregelmatige
wijze is verhoord, deze opnieuw horen
nadat het hoi, bij wege van een arrest,
de sluiting der deuren heeft bevolen
(6).

1° Een getuige magna zijn getuigenis in

de rechtszaal blijven, zelfs tijdens een
terechtzitting met gesloten deuren, indien de voorzitter van het hoi van assisen zijn aanwezigheid beveelt, met het
oog op een confrontatie. (Artt. 316, 320
Sv.) (1).

uo en

12° Uit de weigering van de voorzitter van het hoi van assisen aan de
beschuldigde zelf, op diens verzoek,
een vraag te stellen na verhoor van

2° en 3° Uit de woorden van de voorzitter

van het hoi van assisen, waarmee enkel wordt verwezen naar een objectief
gegeven van het dossier en rechtstreeks noch onrechtstreeks wordt gezinspeeld op eventuele schuld van de
beschuldigde aan het hem ten laste gelegde feit, kan geen partijdigheid worden afgeleid die het vermoeden van
onschuld van de beschuldigde zou miskennen (2). (Art. 6.2 Europees Verdrag
Rechten van de Mens; art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.)
(1) Cass., 28 feb. 1977 (A.C., 1977, 704); zie S.

La cour d'assises, Novelles, Proc.
II, 1, nr. 1111.

SASSERATH,

pen.,

(2) Cass., 11 mei 1983 (A.C., 1982-83, 1127).
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1-----------------(3) Zie : S. SASSERATH, « L'acte de defense en
cour d'assises », R.D.P. 1914, 495 (503); SASSERATH, La cour d'assises, Novelles, Proc. p{m.,
II, 1', nr. 16Bbis.

(4) Raadpl. Cass., 14 april 1983, A.R. nr. 6789
(A.C., 1982-83, nr. 441) en de cone!. van adv.gen. J. Velu, in Bull. en Pas., 1983, I, nr. 441.
(5) Cass., 6 sept. 1976 en voetnoot 3
(A.C., 1977, 14); raadpl. Cass., 24 feb. 1981
(A.C., 1980-81, 720).
(6) Cass., 6 sept. 1976 en voetnoot 3
1977, 14); raadpl. Cass., 20 dec. 1977
A. C., 1978, 488, en R. W: 1978-79); 20 juli 1982
A.C., 1981-82, nr. 669). Zie onder Cass., 12 nov.
1985, de noot get. Vandeplas over « De discretionaire macht van de voorzitter van het hof
van assisen ''• R. W:, 1985-86, 2551.

~
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een getuige, kan geen miskenning van
het recht van verdediging worden afgeleid, indien de voorzitter, na de ondervraging van die getuige, aan de beschuldigde de mogelijkheid heeft geboden te handelen overeenkomstig artikel 319 Sv., en namelijk alles in te
brengen wat tot zijn verdediging dienstig kan zijn (7).
13° Een getuige die geroepen is om in
rechte getuigenis af te leggen over leiten die door het beroepsgeheim gedekt
zijn, mag die feiten bekendmaken, indien hij oordeelt zulks te moeten doen.
Hij kan tot spreken niet gedwongen
worden indien hij meent het beroepsgeheim te moeten bewaren. Hij
beoordeelt zelf de opportuniteit van
zijn beslissing, zelfs indien hij van zijn
beroepsgeheim ontslagen wordt, mits
de rechter oordeelt dat, in acht genamen de gegevens van de zaak, die getuige door het stilzwijgen te bewaren,
het beroepsgeheim niet afwendt van
zijn doe] (8).
14° De omstandigheid dat een getuige tijdens het vooronderzoek verklaringen
heeft afgelegd zonder zich alsdan op
het beroepsgeheim te beroepen, ontneemt aan die getuige niet het recht
om voor het vonnisgerecht het stilzwijgen te bewaren, wegens dat beroepsgeheim.
(HERMI)
ARREST

(A.R. nr. 690)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 26 mei 1986, 28 mei
1986, 29 mei 1986 en 30 mei 1986
door het Hof van Assisen van de
provincie Oost-Vlaanderen gewezen;
A. Wat betreft de voorziening tegen het tussenarrest nr. 5.825 van 30
mei 1986:

Overwegende dat het arrest het
verzoek van eiseres, ertoe strekkend
(7) Raadpl. Cass., 18 juli 1985, A.R. nr. 9708
(A.C., 1984-85, nr. 661).
(8) Raadpl. Cass., 30 okt. 1978 [A.C., 1978-79,
235 (241)]; zie HOEFLER, Traite de l'instruction
preparatoire, 1956, nr. 221, biz. 217; R. LEGRos,
« Consideration sur le secret medical », R.D.P.,
1957-58, 866.
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aan de jury een bijkomende vraag
te stellen, inwilligt;
Dat mitsdien de voorziening bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;

B. Wat betreft de voorziening tegen de tussenarresten nrs. 5.854 en
5.855 van 26 mei 1986 :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 96, 97 van
de Grondwet, 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955,
en uit de miskenning van het recht van
verdediging,
doordat de twee bestreden arresten
nrs. 5854 en 5855 van 26 mei 1986 vooreerst het verzoek van de verdediging
verwerpen, strekkend tot het sluiten van
de deuren van de zittingszaal tijdens de
voorlezing van de akte van verdediging,
op de gronden dat « uit geen enkel stuk
van het dossier, waarvan het hof (van
assisen) thans kennis heeft, blijkt dat de
behandeling van deze zaak gevaar zou
opleveren voor de openbare orde en de
goede zeden; dat het hof niet vermag te
oordelen of de voorlezing van een akte
van verdediging, waarvan zij geen kennis heeft, ter zake gevaar zou opleveren
voor de openbare orde en de goede zeden », en vervolgens andermaal het verzoek van de verdediging verwerpt om de
zaak met gesloten deuren der zittingszaal te Iaten behandelen, op gronden dat
« het hof van oordeel is, aan de hand
van de voorgebrachte stukken, dat de
openbare orde noch de goede zeden in
het gedrang komen; wat het schaden van
het eigen belang betreft van de partijen,
is het hof van oordeel dat het eigen belang van partijen, zoals voorzien bij artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, niet geschaad
wordt door de openbaarheid van de debatten, op grond van stukken waarvan
het hof vermocht kennis te nemen »,
terwijl eiseres in haar op 26 mei ter terechtzitting neergelegde conclusies uitdrukkelijk staande hield dat zij te harer
verdediging gegevens diende aan te halen uit het meest intieme deel van haar
prive-leven en dat zij gerechtigd was dit
niet in het openbaar te doen; dat het bestreden arrest nr. 5855, door !outer te
stellen dat zulks uit de stukken niet
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bleek, onvoldoende op dit verweer heeft
geantwoord (schending van artikel 97
van de Grondwet) en dat het niet uit te
maken is of er geoordeeld werd dat de
door eiseres bedoelde feiten niet bestonden, ofwel dat deze wei bestonden maar
geen aanleiding konden geven tot het
uitsluiten der openbaarheid; dat deze
motieven dubbelzinnig en duister zijn
(schending van artikel 97 van de Grandwet) en de bestreden beslissing niet
rechtvaardigen (schending van de artikelen 96 van de Grondwet en 6.1 van de
Europese Conventie van 4 november
1950):

Overwegende dat bij mondelinge
conclusie, geakteerd in het procesverbaal van de terechtzitting van 26
mei 1986 in de voormiddag (bladzijde 4), meester Rieder namens eiseres het hof van assisen verzocht
« ( ••. ) het sluiten van de deuren (te
bevelen) tijdens het lezen van zijn
akte van verdediging die hij wenst
neer te leggen »;
Overwegende dat het hof van assisen, bij het tussenarrest nummer
5.854, dit verzoek verwerpt en die
beslissing laat steunen op de consideransen : « Ter zake blijkt uit geen
enkel stuk van het dossier, waarvan
het hof (van assisen) thans kennis
heeft, dat de behandeling van deze
zaak gevaar zou opleveren voor de
openbare orde en goede zeden. (...)
Het hof (van assisen) niet vermag te
oordelen of de voorlezing van een
akte van verdediging, waarvan zij
geen kennis heeft, ter zake gevaar
zou opleveren voor de openbare orde en de goede zeden »;
Overwegende dat vervolgens, bij
conclusie neergelegd ter terechtzitting van 26 mei 1986, in de namiddag (bladzijde 7), meester Rieder
namens eiseres het hof van assisen
verzocht de sluiting der deuren te
bevelen tijdens de voorlezing van
een alde van verdediging, om redenen die verband houden zowel met
het openbaar belang als met het
recht op bescherming van het priveleven van de partijen, als bepaald
bij artikel 6.1 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijhe-
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den; dat tot staving van dat verzoek
aan de conclusie bepaalde stukken
werden gehecht;
Overwegende dat het hof van assisen, bij het tussenarrest nr. 5.855,
dit verzoek andermaal verwerpt en
die beslissing laat steunen op de
consideransen : « Het openbaar belang kan geschaad zijn wanneer de
openbare orde of de goede zeden in
het gedrang komen. {... ) Het hof
(van assisen) van oordeel is aan de
hand van de hem voorgebrachte
stukken dat zulks niet het geval is.
Wat het schaden van het eigen belang betreft van de partijen is het
hof (van assisen) van oordeel dat
het eigen belang van partijen, zoals
voorzien bij artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, (...) niet geschaad
wordt door de openbaarheid van de
debatten op grond van de stukken
waarvan het hof (van assisen) vermocht kennis te nemen »;
Overwegende dat het hof van assisen met die consideransen op onaantastbare wijze in feite oordeelt
dat de feiten die eiseres, blijkens de
stukken die zij voorbrengt, door
haar akte van verdediging wil ter
kennis brengen, niet van aard zijn
om de sluiting der deuren, op grond
van artikel 96 van de Grondwet of
van artikel 6.1 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, te wettigen;
Overwegende dat aldus de arresten zonder dubbelzinnigheid of duisterheid de conclusies van eiseres beantwoorden, haar recht van verdediging niet miskennen en de beslissingen naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
C. Wat betreft de voorziening tegen het tussenarrest nr. 5.856 van 28
mei 1986:
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 458 van het
Strafwetboek, 80, 157, 355 van het Wet-
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boek van Strafvordering, 929 van het Gerechtelijk Wetboek, en uit de miskenning
van het recht van verdediging,
doordat het bestreden arrest nr. 5.856
van 28 mei 1986 de conclusies van eiseres, ertoe strekkend te zeggen voor recht
dat getuige Pollet Gery ten onrechte het
beroepsgeheim inriep om geen verkla:ring te moeten afleggen, ongegrond verklaart op de gronden « dat de arts gebonden is door zijn beroepsgeheim. ( ... )
Maar indien hij ontslagen is van het beroepsgeheim door zijn patient is hij
evenwel vrij en kan hij aileen en niemand anders voor hem beslissen of hij
al dan niet in rechte kan getuigen. Zo hij
meent gebonden te zijn door het beroepsgehiem, beslist hij daarover soeverein. De hoven en rechtbanken kunnen
hem niet dwingen zijn beroepsgeheim te
schenden tijdens getuigenis onder eed,
ook al heeft hij tijdens het vooronderzoek aan de verbalisanten bepaalde verklaringen afgelegd »,
terwijl, eerste onderdeel, de geneesheer Pollet, als getuige opgeroepen, in de
loop van het gerechtelijk onderzoek tot
tweemaal toe een verklaring over de feiten van de zaak heeft afgelegd, zonder
zich tegenover de verbalisanten op zijn
beroepsgeheim te beroepen om enige
verklaring te weigeren; dat, wanneer vervolgens de getuige Pollet zich voor het
hof (van assisen) op zijn beroepsgeheim
beriep om elke verklaring op de terechtzitting van 27 mei 1986 te weigeren (zie
p:roces-verbaal der terechtzitting blad
23), het hof had dienen te onderzoeken
of, gezien de aard van de feiten en de
reeds afgelegde verklaringen door de geneesheer in het vooronderzoek, de weigering te getuigen niet van het doel van
het beroepsgeheim afgewend werd, en
gerechtvaardigd was door het zogezegd
geheim karakter der feiten aangaande
dewelke hij verhoord werd en aangaande
dewelke hij reeds vroeger verklaringen
had afgelegd (schending van de artikelen
458 van het Strafwetboek, 80, 157, 355
van het Wetboek van Strafvordering, 929
van het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, het feit dat de getuige Pollet, die in het vooronderzoek aangaande de aan eiseres ten laste gelegde
feiten verklaringen had afgelegd, desondanks ter terechtzitting van 27 mei 1986
niet verhoord is geworden en geen verklaringen heeft afgelegd, onder inroeping van zijn beroepsgeheim (zie procesverbaal der terechtzittingen, blad 23),
een miskenning is van het recht van verdediging van eiseres; dat het hof van as-

sisen inderdaad geenszins onderzocht
noch vastgesteld heeft dat Pollet terecht
het beroepsgheim ingeroepen heeft :

Wat de beide onderdelen betreft:
Overwegende dat een getuige die
geroepen is om in rechte getuigenis
af te leggen over feiten die door het
beroepsgeheim gedekt zijn die feiten mag bekendmaken indien hij
oordeelt zulks te moeten doen; dat
hij echter niet tot spreken kan gedwongen worden indien hij meent
het beroepsgeheim te moeten bewaren - beslissing waarvan hij zelf de
opportuniteit beoordeelt, zelfs indien
hij van zijn beroepsgeheim ontslagen werd - mits de rechter oordeelt dat, in acht genomen de gegevens van de zaak, de getuige, door
het stilzwijgen te bewaren, het beroepsgeheim niet afwendt van zijn
doel;
Overwegende dat aan het recht
van een getuige, om, wegens beroepsgeheim, het stilzwijgen te bewaren voor het vonnisgerecht, geen
afbreuk wordt gedaan door de omstandigheid dat hij tijdens het vooronderzoek wel verklaringen zou
hebben afgelegd en zich alsdan niet
op het beroepsgeheim beriep;
Overwegende dat ten deze eiseres,
zonder te betwisten dat de feiten,
waaromtrent dr. Pollet diende te
worden ondervraagd, verband hielden met zijn medisch beroepsgeheim, enkel aanvoerde dat die getuige zich voor het hof van assisen niet
meer op het beroepsgeheim mocht
beroepen, nu hij tijdens het vooronderzoek wel verklaringen had afgelegd zonder het beroepsgeheim in te
roepen;
Overwegende dat het arrest, dat
met de in het middel weergegeven
consideransen beslist dat dr. Pollet
wegens beroepsgeheim niet verplicht is getuigenis af te leggen, impliciet doch zeker aanneemt dat die
getuige, wegens de aard van de feiten waarover hij diende te worden
gehoord, door zijn stilzwijgen het
ingeroepen beroepsgeheim niet afwendt van zijn doel;
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Overwegende dat het arrest aldus,
zonder schending van de in het middel vermelde wetsbepalingen en
zonder miskenning van het recht
van verdediging, de beslissing naar
recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
D. Wat betreft de voorziening tegen het tussenarrest nr. 5.857 van 29
mei 1986:
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 96, 97 van de
Grondwet, 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955,
267, 268, 269 en 316 van het Wetboek van
Strafvordering, gewijzigd door de wet
van 18 augustus 1907,
doordat het bestreden arrest nr. 5.857
van 29 mei 1986 beveelt dat voor de duur
van het verhoor van de getuige dokter
Vereecken Andre het onderzoek en de
behandeling van de zaak met gesloten
deuren zullen geschieden, op de gronden
« dat de feiten waarover deze getuige
dient te worden verhoord, van dien aard
zijn dat zij een gevaar kunnen opleveren
voor de openbare orde en de goede zeden; dat bovendien een vlug onderzoek
van de feiten die aan (eiseres) worden
ten laste gelegd, zich opdringt en het onontbeerlijk voorkomt dat de debatten ononderbroken zouden voortgezet worden », en doordat het bestreden arrest
nr. 5.859 van 30 mei 1986 eiseres veroordeelt tot de doodstraf wegens doodslag
door vergiftiging,
terwijl, eerste onderdeel, de voorzitter
van het hof van assisen op de terechtzitting van de namiddag van 28 mei 1986
(zie proces-verbalen der terechtzittingen,
blad 53), de getuigenis van dokter Vereecken Andre onderbroken heeft en
krachtens zijn vrije macht beslist heeft
dat het verder verhoor van deze getuige
met gesloten deuren zou geschieden; dat
alsdan de getuigenis van dokter Vereecken Andre en diens confrontatie met
de getuige dokter Deberdt Roger met gesloten deuren zijn gebeurd; dat de terechtzitting waarop deze verklaringen
met gesloten deuren geschiedde, onregelmatig en nietig was daar, enerzijds, door
de voorzitter niets gezegd was over het
sluiten van de deuren inzake de confrontatie van dokter Vereecken met dokter
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Deberdt, en, anderzijds, het sluiten der
deuren aileen bij vonnis kan uitgesproken worden dat de veroordeling van eiseres door dezelfde nietigheid aangetast is
(schending van de artikelen 96 van de
Grondwet, 6.1 van de Conventie van 4
november 1950 en 268 van het Wetboek
van Strafvordering);
tweede onderdeel, het bestreden arrest
van 29 mei 1986 weliswaar terug het verhoor beveelt van getuige dokter Vereecken Andre met gesloten deuren, om
de begane onregelmatigheid te herstellen; dat echter door dat arrest van 29
mei 1986 niets beslist wordt over de confrontatie van de getuige Vereecken
Andre met de getuige Deberdt, zodat
diens onderhoor op de terechtzitting van
29 mei 1986 met gesloten deuren (blad 56
der proces-verbalen) onregelmatig en
nietig is (schending van van de artikelen
96 van de Grondwet, 6.1 van de Conventie van 4 november 1950 en 268 van het
Wetboek van Strafvordering); dat er
daarbij tegenstrijdigheid is, enerzijds,
tussen de vermeldingen van het procesverbaal der terechtzitting van de voormiddag van 29 mei 1986 (zie blad 56),
volgens dewelke het hof van assisen zou
beslist hebben de getuigenis van dokter
Vereecken Andre en zijn confrontatie
met dokter Deberdt Roger met gesloten
deuren zou geschieden, en die van het
bestreden arrest van 29 mei 1986, valgens dewelke enkel beslist werd dat de
getuigenis van dokter Vereecken Andre
met gesloten deuren zou gebeuren
(schending van artikel 97 van de Grandwet); dat het dientengevolge onmogelijk
is na te gaan of het verhoor van dokter
Deberdt in confrontatie met dokter Vereecken Andre regelmatig met gesloten
deuren geschied is (schending van de artikelen 96 van de Grondwet, 6.1 van de
Conventie van 4 november 1950 en 268
van het Wetboek van Strafvordcring);
derde onderdeel, het bestreden arrest
van 29 mei 1986 het sluiten der deuren
beveelt voor het verhoor van dokter Vereecken Andre; dat nochtans dokter Deberdt Roger aanwezig bleef en de zittingszaal niet verlaten heeft (zie processen-verbaal der terechtzittingen, blad
56), zodat hij de getuigenis van dokter
Vereecken heeft gehoord; dat, nu het bestreden arrest van 29 mei 1986 geen uitzondering op het gesloten karakter der
terechtzitting van dokter Deberdt heeft
gemaakt, het verhoor van dokter Vereecken onregelmatig en nietig was
(schending van de artikelen 96 van de
Grondwet, 6.1 van de Conventie van 4
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november 1950, 268 en 316 van het Wetboek van Strafvordering);
vierde onderdeel, het feit dat de voorzitter op de terechtzitting van de voormiddag van 29 mei 1986 (zie processenverbaal, blad 56) er de jury op gewezen
heeft dat er niet met de onregelmatig afgelegde verklaringen van dokter Vereecken en dokter Deberdt. mocht rekening gehouden worden, geen afbreuk
doet aan de nietigheid der procedure; dat
dergelijke maatregel immers niet behoort tot de discretionaire macht van de
voorzitter, maar bij gerechtelijke uitspraak dient te geschieden, zodat de veroordeling van eiseres onregelmatig en
nietig is (schending van de artikelen 267,
268, 269 van het Wetboek van Strafvordering, 96 van de Grondwet en 6.1 van de
Conventie van 4 november 1950):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de nietigheid
begaan door de voorzitter van het
hof van assisen, door tijdens de terechtzitting van 28 mei 1986, krachtens zijn discretionaire macht, de
getuige Andre Vereecken met gesloten deuren te horen en te confronteren met de getuige Deberdt, niet tot
gevolg heeft dat, zoals in het onderdee! wordt aangevoerd, « de terechtzitting waarop deze verklaringen
met gesloten deuren geschiedden,
onregelmatig en nietig was »; dat deze nietigheid, zoals bij het bestreden
tussenarrest is geschied, kon worden hersteld;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de nietigheid
die door het bestreden arrest diende
te worden hersteld, enkel betrekking
had op het verhoor van de getuige
Vereecken en op de confrontatie die
er deel van uitmaakt;
Overwegende dat het arrest, door
te beslissen dat « voor de duur van
het verhoor van (de) getuige (Vereecken) het onderzoek en de behandeling van de zaak met gesloten
deuren zullen geschieden », noodzakelijkerwijze beslist dat de confrontatie van die getuige met de reeds
eerder gehoorde getuige Deberdt
eveneens met gesloten deuren moet
plaatshebben, nu dle confrontatie
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een geheel vormt met de ondervraging zelf;
Overwegende derhalve dat het arrest dit niet uitdrukkelijk diende te
vermelden en dat de vermelding in
het proces-verbaal van de terechtzitting, waarin wordt gepreciseerd dat
« het getuigenis van dokter Andre
Vereecken en zijn confrontatie met
dokter Deberdt zal geschieden met
gesloten deuren » daarmee niet
tegenstrijdig is;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 316 van
het Wetboek van Strafvordering, dat
bepaalt dat de voorzitter van het hof
van assisen maatregelen neemt om
de getuigen te beletten zich v66r het
afleggen van hun getuigenis met elkaar te onderhouden over het misdrijf en over de beschuldigde, ten
deze niet toepasselijk is; dat immers
de getuige Deberdt reeds voordien
zijn getuigenis had afgelegd en dat
zijn aanwezigheid in de zittingszaal
tijdens de ondervraging van de getuige Vereecken krachtens artikel
320 van het Wetboek van Strafvordering is voorgeschreven;
Overwegende dat de omstandigheid dat voor het verhoor van de getuige Vereecken de sluiting der deuren was bevolen, daaraan geen afbreuk doet, nu uit het proces-verbaal van de terechtzitting blijkt dat
de aanwezigheid van dr. Deberdt
door de voorzitter op regelmatige
wijze was bevolen met het oog op
een confrontatie; dat een confrontatie uiteraard maar mogelijk is indien hij de verklaringen van de getuige waarmee hij moet geconfronteerd worden, heeft kunnen aanhoren;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat de voorzitter
van het hof van assisen, die belast
is met de leiding van de debatten,
verplicht is een op onregelmatige
wijze afgelegde verklaring van een
getuige te vernietigen en vervolgens
te handelen zoals de wet het voorschrijft;
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Overwegende dat ten deze het hof
van assisen, nadat de voorzitter aan
de juryleden had ter kennis gebracht dat de ondervraging en de
confrontatie van de getuige Vereecken, daags voordien, wegens de
begane onregelmatigheid, moest
worden overgedaan en dat zij geen
rekening mochten houden met de
alsdan gedane verklaringen, op wettige wijze beveelt dat het verhoor
van de getuige Vereecken met gesloten deuren zal plaatsgrijpen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
E. W at betreft de voorziening tegen het eindarrest nr. 5.859 van 30
mei 1986:
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6.1 en 2 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op
4 november 1950 en goedgekeurd bij de
wet van 13 mei 1955, 267, 268 van het
Wetboek van Strafvordering, gewi.izigd
bij de wet van 18 augustus 1907, en uit
de miskenning van het recht van verdediging,
doordat het bestreden arrest nr. 5.859
van 30 mei 1986 eiseres veroordeelt tot
de doodstraf wegens doodslag door vergiftiging,
terwijl, eerste onderdeel, de voorzitter
van het hof van assisen op de terechtzitting van 26 mei 1986 (zie processen-verbaal der terechtzittingen, blad 8) aan eiseres heeft gezegd dat « de feiten
gebeurd waren binnen de acht dagen nadat de clausule verviel in de hypotheekstelling krachtens dewelke bij zelfmoord
of vergiftiging de verzekeraar niet diende tussen te komen »; dat daardoor de
voorzitter de overtuiging heeft Iaten blijken dat eiseres schuldig was, waardoor
de voorzitter van de regel der strikte onpartijdigheid is afgeweken; dat alzo het
wettelijk vermoeden van onschuld van
eiseres werd miskend en zij geen eerlijk
proces heeft gehad (schending van de artikelen 6.1 en 2 van de Conventie van 4
november 1950, 267, 268 van het Wetboek
van Strafvordering en miskenning van
het recht van verdediging);
tweede onderdeel, de voorzitter van
het hof van assisen op de terechtzitting
van 26 mei 1986 (zie processen-verbaal
der terechtzitting, blad 7) gezegd heeft te
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zorgen voor de mededeling van de akte
van verdediging, voorgelezen door de
raadsman van eiseres, aan de juryleden;
dat echter niet blijkt of en hoe zulks gebeurd is, zodat het recht van verdediging
miskend werd en het onmogelijk is na te
gaan of het al of niet geeerbiedigd werd :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de woorden in
het onderdeel aangehaald, blijkens
het proces-verbaal van de terechtzitting, door de voorzitter van het hof
van assisen werden uitgesproken tijdens de ondervraging van de beschuldigde;
Overwegende dat uit die woorden,
waarmee enkel wordt verwezen
naar een objectief gegeven van het
dossier en rechtstreeks noch onrechtstreeks wordt gezinspeeld op
de eventuele schuld van eiseres aan
het haar ten laste gelegde feit, geen
partijdigheid van de voorzitter kan
worden afgeleid en het vermoeden
van onschuld van de beschuldigde
niet wordt miskend;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 372 van het Wetboek van Strafvordering, in het proces-verbaal van
de terechtzitting enkel het vervullen
van de substantiEHe pleegvormen
moet worden opgetekend;
Overwegende dat uit het ontbreken van enige vermelding omtrent
het overhandigen aan de juryleden
van een kopie van de akte van verdediging geen miskenning van het
recht van verdediging kan worden
afgeleid, nu uit de vermeldingen van
het proces-verbaal van de terechzitting alleszins blijkt dat de akte van
verdediging bij het strafdossier
werd gevoegd, zodat de juryleden er
tijdens hun beraadslaging kennis
konden van nemen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 319 van het
Wetboek van Strafvordering, 392, 393,
394, 397 van het Strafwetboek, en uit de
miskenning van het recht van verdediging,
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doordat het bestreden arrest nr. 5.859
van 30 mei 1986 eiseres veroordeelt tot
de doodstraf wegens doodslag door vergiftiging,
terwijl de voorzitter op de terechtzitting van 27 mei 1986, 's namiddags, geweigerd heeft een vraag te stellen aan
eiseres, op verzoek van de verdediging,
betreffende De Greve Gino en de getuige
De Greve Juliaan omtrent de burgerfijke-partijstelling; dat het bestreden arrest dientengevolge het recht van verdediging miskent (miskenning van het
recht van verdediging, artikel 319 van
het Wetboek van Strafvordering); dat bij
gebreke aan _enige motivering van deze
weigering het Ho£ onmogelijk kan nagaan of de veroordeling van eiseres wegens doodslag door vergiftiging wettelijk
gerechtvaardigd is (schending van de artikelen 392, 393, 394 en 397 van het Strafwetboek):

Overwegende dat eiseres, blijkens
de bewoordingen waarin het middel
is gesteld, zich erover beklaagt dat
de voorzitter van het hof van assisen geweigerd heeft aan haar de in
het middel vermelde vraag te stellen, na verhoor van getuige Juliaan
De Greve;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 319, derde lid, van het Wethoek van Strafvordering, de voorzitter aan de getuigen en aan de beschuldigde alle ophelderingen kan
vragen die hij nodig acht om de
waarheid aan het licht te brengen;
dat zulks voor de voorzitter een
mogelijkheid is doch geenszins een
verplichting;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 319, eerste en tweede lid, van
het Wetboek van Strafvordering, de
beschuldigde de mogelijkheid heeft,
indien hij het verlangt, te antwoorden op wat door een getuige tegen
hem wordt gezegd en het hem eveneens vrijstaat om, bij monde van
de voorzitter, vragen te stellen en
zowel tegen de getuige als tegen
zijn getuigenis alles in te brengen
wat tot zijn verdediging dienstig
kan zijn;
Overwegende dat, nu uit het proces-verbaal van de terechtzitting
blijkt dat, na de ondervraging van
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de getuige Juliaan De Greve, aan eiseres de mogelijkheid werd geboden
te handelen overeenkomstig artikel
319, eerste en tweede lid, van het
Wetboek van Strafvordering, geen
miskenning van haar recht van verdediging kan worden afgeleid uit de
weigering van de voorzitter om aan
eiseres zelf een vraag te stellen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vijfde

middel,

hierboven

reeds weergegeven :

Overwegende dat, gelet op het
antwoord op dit middel gegeven, in
zoverre het betrekking heeft op het
tussenarest nr. 5.857, het middel
niet kan worden aangenomen;
Over l1et zesde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 76, 78, 154 en
318 van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden arrest nummer
5.859 van 30 mei 1986 eiseres veroordeelt
tot de doodstraf wegens doodslag door
vergiftiging,
terwijl, eerste onderdeel, op de terechtzitting van 30 mei 1986, die te 9 uur begonnen is (zie processen-verbaal der terechtzittingen, blad 72), de voorzitter beslist heeft de terechtzitting dezelfde dag
te 14 uur in de namiddag voort te zetten
(idem blad 74); dat er echter geen procesverbaal van deze namiddagzitting werd
opgesteld, zodat het onmogelijk is na te
gaan of er alsdan een terechtzitting geweest is en welke ambtsverrichtingen gesteld werden; dat de regelmatigheid van de procedure niet kan onderzocht worden en het bestreden arrest
nietig is (schending van de artikelen 76,
78, 154 en 318 van het Wetboek van
Strafvordering);
tweede onderdeel, er twee processenverbaal van de terechtzitting van 30 mei
1986, die telkens te 9 uur aanvangen,
werden opgesteld (zie processen-verbaal
der terechtzitting, bladzijden 72 en 75);
dat de procedure dientengevolge tegenstrijdig en onregelmatig is (schending
van de artikelen 76, 78, 154 en 318 van
het Wetboek van Strafvordering); dat het
niet mogelijk is uit te maken welke terechtzittingen en wann.eer deze gehouden werden, en of ze openbaar waren
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spraak doen over een geschil inzake
bevoegdheid;
Dat de voorziening mitsdien niet
Overwegende dat uit het procesverbaal van de terechtzitting van 30 .ontvankelijk is;
mei 1986 blijkt dat tijdens de voormiddagzitting, die een aanvang nam
te 9 uur en werd onderbroken te 12
uur 40, het openbaar ministerie vorOm die redenen, verwerpt de
derde dat bij het hernemen van de
terechtzitting de beschuldigde haar voorziening; veroordeelt eiseres in
verdediging voordroeg, vervolgens de kosten.
de replieken werden gehouden door
23 september 1986 - 2• kamer- Voorde verschillende partijen en de zaak zitter : de h. Screvens, voorzitter - Verwerd voorgezet tot de uitspraak; dat slaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluivolgens het proces-verbaal van de dende conclusie van de h. du Jardin,
terechtzitting de zitting werd beein- advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.
digd te 24 uur;
Overwegende dat hieruit duidelijk
blijkt dat de vermelding, volgens dewelke de zitting, na de onderbreking
te 12 uur 40, zou zijn hernomen te 9
uur een loutere verschrijving beNr. 44
treft;
Overwegende dat het middel, nu
2• KAMER - 24 september 1986
het enkel betrekking heeft op een
loutere verschrijving die op zichzelf
niet tot cassatieberoep aanleiding
1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
kan geven, niet ontvankelijk is;
- STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF
En overwegende dat, wat betreft
VOOR VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - MIDde bestreden tussenarresten nrs.
DEL DAT SLECHTS OP EEN VAN DIE MISDRIJ5.854, 5.855, 5.856 en 5.857 en het
VEN BETREKKING HEEFT - STRAF NAAR
RECHT VERANTWOORD DOOR EEN ANDER
eindarrest nr. 5.959 op de strafvordeMISDRIJF - ONTVANKELIJKHEID.
ring, de substantiele of op straffe
van
nietigheid
voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen 2° BEWIJS - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - BEWIJSLAST - BEen de beslissing overeenkomstig de
GRIP.
wet is gewezen;
(schending van artikel 96 van de Grandwet):

F. Wat betreft de voorziening tegen het arrest nr. 5.860 van 30 mei
1986 op de civielrechtelijke vorderingen van de verweerders tegen eiseres:
Overwegende dat het arrest aan
elk van de verweerders een provisionele schadevergoeding toekent
van een frank, de zaak voor verdere
afhandeling op civielrechtelijk gebied onbepaald uitstelt en de beslissing aangaande de kosten aanhoudt;
Overwegende dat die beslissingen
geen eindbeslissingen zijn in de zin
van artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering en evenmin uit-

3° BURGERLIJKE
RING - SCHADE

RECHTSVORDE-

TEN GEVOLGE VAN EEN
MISDRIJF - RECHTSVORDERING TOT VERGOEDING VAN DIE SCHADE- RECHTSVORDERING INGESTELD DOOR EEN IN DE PLAATS
VAN DE GETROFFENE GETREDEN PARTIJ GEVOLGEN VAN DE INDEPLAATSSTELLING.

4° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - VERZEKERINGS!NSTELLING VERZEKERDE DIE SCHADE HEEFT GELEDEN
TEN GEVOLGE VAN EEN MISDRIJF - TOEKENNING VAN UITKERINGEN INZAKE ZIEKTE- EN
INVALIDITEITSVERZEKERING AAN DIE GETROFFENE RECHTSVORDERING VAN DE
VERZEKERINGSINSTELLING TEGEN DE SCHA
DEVEROORZAKER - RECHTSVORDERING TOT
TERUGBETALING VAN DE TOEGEKE!I:DE CIT

106

HOF VAN CASSATIE

KERINGEN
VERZEKERINGSINSTELLING IN
DE PLAATS GETREDEN VAN DE GETROFFENE
- GEVOLGEN VAN DE INDEPLAATSSTELLING.

5° ONSPLITSBAARHEID -

ZIEKTE- EN
!NVALIDITEITSVERZEKERING
GESCHIL
TUSSEN, ENERZIJDS, DE VERMOEDELIJKE
VEROORZAKER VAN DE SCHADE EN, ANDERZIJDS, DE GETROFFENE EN DIENS VERZEKERINGSINSTELLING - UITKERINGEN INZAKE
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING,
DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLING TOEGEKEND TOT VERGOEDING VAN DE SCHADEVERZEKERINGSINSTELLING, RECHTENS IN DE
PLAATS GETREDEN VAN DE GETROFFENE,
RECHTHEBBENDE OP DE UITKERINGEN - ONSPLITSBAAR GESCHIL.

6° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ALGEMENE BEGRIPPEN- UITKERINGEN DOOR EEN VERZEKERINGSINSTELLING TOEGEKEND - GESCHIL TUSSEN, ENERZIJDS, DE VERMOEDELIJKE VEROORZAKER
VAN DE SCHADE TOT VERGOEDING WAARVAN
DE UITKERINGEN ZLJN BETAALD EN, ANDERZIJDS, DE GETROFFENE, RECHTHEBBENDE OP
DE UITKERINGEN, EN DE VERZEKERINGSINSTELLING
VERZEKERINGSINSTELL!NG,
RECHTENS IN DE PLAATS GETREDEN VAN DE
RECHTHEBBENDE
ONSPLITSBAAR GESCHIL.

7° INDEPLAATSSTELLING -

ZIEKTEEN INVALIDITEITSVERZEKERING - UITKERINGEN, TOEGEKEND DOOR EEN VERZEKERINGSINSTELLING - GESCHIL TUSSEN, ENERZIJDS, DE VERMOEDELIJKE VEROORZAKER
VAN DE SCHADE TOT VERGOEDING WAARVAN
DE UITKERINGEN ZIJN BETAALD EN, ANDERZIJDS, DE GETOFFENE, RECHTHEBBENDE OP
DE UITKERINGEN, EN DE VERZEKERINGSINSTELLING
VERZEKER!NGSINSTELLING
RECHTENS IN DE PLAATS GETREDEN VAN DE
RECHTHEBBENDE
ONSPLITSBAAR GESCHIL.

8° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENBURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VORDERINGEN VAN DE GETROFFENE EN VAN EEN IN
DIENS PLAATS GETREDEN PARTLJ - BESLISSINGEN OVER DIE VORDERINGEN - VOORZIENING IN CASSATIE DOOR DE GETROFFENE CASSATIE- GEVOLGEN VAN DE INDEPLAATSSTELLING - UITBREIDING VAN DE CASSATIE.

9° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - VERZEKERINGSINSTELL!NG VERZEKERDE DIE SCHADE GELEDEN HEEFT
TEN GEVOLGE VAN EEN MISDRIJF - TOEKENNING VAN UITKERINGEN INZAKE ZIEKTE- EN

Nr. 44

INVALIDITE!TSVERZEKERING AAN DIE GETROFFENE- VORDERINGEN VAN DE GETROFFENE EN VAN DE VEREZKERINGSINSTELLING
TEGEN DE VEROORZAKER VAN DE SCHADEBESLISSINGEN OVER DIE VORDERINGEN VOORZIENING IN CASSATIE DOOR DE GETROFFENE - CASSATIE - VERZEKERINGSINSTELLING, RECHTENS IN DE PLAATS GETREDEN VAN DE GETROFFENE - GEVOLGEN VAN
DE INDEPLAATSSTELLING - UITBREIDING
VAN DE CASSATIE.

10° INDEPLAATSSTELLING -

SCHADE
TEN GEVOLGE VAN EEN MISDRIJF- RECHTSVORDERING TOT VERGOEDING VAN DIE
SCHADE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING, DOOR DE GETROFFENE INGESTELD
VOOR DE RECHTER BIJ WIE DE STRAFVORDERING AANHANGIG IS - VORDERING, VOOR
DEZELFDE RECHTER INGESTELD DOOR EEN
IN DE PLAATS VAN DE GETROFFENE GETREDEN PARTIJ - VOORZIENING IN CASSATIE
DOOR DE GETROFFENE - CASSATIE - GEVOLGEN VAN DE INDEPLAATSSTELLING
UITBREIDING VAN DE CASSATIE.

1o Wanneer wegens verscheidene mis-

drijven een enkele straf is uitgesproken, is 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 (1). (Artt. 411
en 414 Sv.)
2° De regels inzake bewijslast in strafza-

ken worden miskend als de rechter,
die uitspraak moet doen over de burgerlijke gevolgen van een verkeersongeval, de schuld van een bestuurder afleidt uit de omstandigheid dat het aan
de rechtbank voorgelegde dossier niet
het bewijs oplevert dat die bestuurder
zijn verplichtingen is nagekomen (2).
3o en 4° De burgerlijke rechtsvordering

ingesteld door iemand die in de plaats
van de getroffene is getreden, met name door de verzekeringsinstelling die
aan de getroffene ziekte- en invaliditeitsuitkeringen heeft toegekend, staat
niet los van de burgerlijke rechtsvor(1) Zie Cass., 11 juni 1986, A.R. nr. 4964
(A.C., 1985-86, nr. 635).
(2) Zie Cass., 17 jan. 1978 (A.C., 1978, 595);
2 mei 1984, A.R. nr. 3360, en 22 mei 1984, A.R.
nr. 8166 (ibid., 1983-84, nrs. 503 en 534); 11
sept. 1985, A.R. nr. 4360 (ibid., 1985-86, nr. 18).
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dering van de getroffene; zij is diens
rechtsvordering zelf (3).
5°, 6° en 7° Het geschil tussen de vermoe-
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I. Op de voorziening van de eiseres Alice J amaigne :

A. In zoverre de voorziening gedelijke veroorzaker van de schade en
de getl'Offene en diens verzekeringsin- richt is tegen de beslisisng op de
stelling die hem ziekte- en invalidi- strafvordering, ingesteld :
teitsuitkeringen heeft toegekend tot
a) tegen verweerder :
volledige of gedeeltelijke vergoeding
Overwegende dat eiseres, medebevan de schade, is onsplitsbaar, aangezien de verzekeringsinstelling rechtens klaagde en burgerlijke partij die
in de plaats is getreden van de getrof- ·niet in kosten van die rechtsvordefene, rechthebbende op de uitkering, ring is veroordeeld, geen hoedanigzodat de gezamenlijke tenuitvoerleg- heid heeft om zich tegen die beslisging van de onderscheiden beslissin- sing in cassatie te voorzien;
gen waartoe het geschil aanleiding
Dat de voorziening niet ontvankegeeft, materieel onmogelijk zou zijn
lijk
is;
(4). (Art. 31 Ger.W.; art. 70, § 2, vierde
b) tegen eiseres :
lid, Ziekte en Invaliditeitswet.)
1o we gens overtreding van artikel
8°, 9° en 10° De vernietiging, op de voor- 19.3.1° van het Wegverkeersregleziening van een burgerlijke partij aan ment:
wie een ongeval is overkomen, van de
Overwegende dat het bestreden
beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de getroffene tegen de be- vonnis eiseres vrijspreekt;
klaagde, heeft de vernietiging tot geDat de voorziening niet ontvankevolg van de beslissing op de burger- lijk is bij gebrek aan belang;
lijke rechtsvordering, die tegen dezelfde beklaagde is ingesteld door een
2o wegens de overige misdrijven :
andere, in de plaats van eerstgenoemOver
het middel, afgeleid uit de schende getreden burgerlijke partij, met name de verzekeringsinstelling die aan ding van de artikelen 1319, 1320, 1322
de getroffene ziekte- en invaliditeits- van het Burgerlijk Wetboek, 6.2 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechuitkeringen heeft toegekend.
ten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden waarin het beginsel is neergelegd volgens hetwelk onschuld wordt vermoed, en miskenning van de regels inza(JAMAIGNE, LANDSBOND DER CHRISTELIJKE
ke bewijslast in strafzaken,
MUTUALITEITEN T. ARGENTO)
doordat het bestreden vonnis eiseres
tot een geldboete veroordeelt ter zake
ARREST ( vertaling)
dat ze te Flemalle (Ivoz-Ramet) op 20
mei 1984, als weggebruiker of bestuurder
(A.R. nr. 5074)
op de openbare weg, de artikelen 10.1.1°,
10.1.3°, 19.1, 19.3.2°, a, van het koninklijk
HET HOF; - Gelet op het bestre- besluit van 1 december 1975, 418, 420 van
den vonnis, op 3 maart 1986 in ho- het Strafwetboek en 38 van de wet van
ger beroep gewezen door de Correc- 16 maart 1968 heeft overtreden en, na
verweerder van de in de drie laatstgetionele Rechtbank te Luik;
noemde artikelen omschreven misdrijven te hebben vrijgesproken, maar de
overtredingen van de artikelen 11 en 35
(3) Zie Cass., 28 nov. 1984, A.R. nr. 3862
van het koninklijk besluit van 1 decem(A.C., 1984-85, nr. 202); 12 juni 1986, A.R.
nr. 7414 (ibid., 1985-86, nr. 642).
ber 1975 tegen hem bewezen te hebben
verklaard, de rechtbank niet bevoegd
Niet alleen de burgerlijke rechtsvordering
van de getroffene is enkelvoudig, zijn schade verklaart om uitspraak te doen over de
is dat eveneens. De schade die de getroffene
civielrechtelijke vordering van eiseres teten gevolge van een misdrijf geleden heeft,
gen verweerder, doch de civielrechtelijke
vormt een enkele schade (zie Cass., 22 jan. vordering van laatstgenoemde tegen ei1985, A.R. nr. 8724, voltallige zitting, ibid.,
seres toewijst, op de enkele gronden
1984-85, nr. 299).
« dat uit de verklaring van (eiseres)
(4) Zie Cass., 7 april 1933, A.R. nr. 6673 blijkt dat zij zich onvoldoende ervan
(A.C., 1982-83, nr 423) en cone!. O.M.
heeft vergewist of ze zonder gevaar naar
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links kon afslaan (...); dat uit het dossier
niet blijkt dat (eiseres) zich, zoals ze verplicht was, naar links heeft begeven om
de rijbaan te verlaten; dat die rijbeweging
nochtans van essentii:He aard is opdat de
overige weggebruikers zich rekenschap
zouden kunnen geven van het voornemen van de bestuurder die van richting
wil veranderen; dat de overtredingen van
overdreven snelheid en het niet dragen
van de veiligheidsgordel, die aan (verweerder) worden verweten, bewezen zijn;
dat ze nochtans niet in verband staan
met het ongeval (...); dat de volledige
aansprakelijkheid voor het ongeval op
(eiseres) rust »,

terwijl, eerste onderdeel, eiseres op 2
juni 1984 aan de verbalisanten verklaarde: « toen ik op 100 of 150 meter van
mijn waning was en met een snelheid
van 60 kilometer per uur reed, begon ik
te vertragen, ik remde geleidelijk af en
deed mijn linker richtingsaanwijzer werken om kenbaar te maken dat ik voornemens was het pad naar mijn links van
de rijbaan gelegen waning op te rijden;
ik keek achtereenvolgens in mijn binnen- en buitenachteruitkijkspiegel zonder iets achter mij te zien; op dat ogenblik stond ik biJna stil en ik voeg eraan
toe dat ~r ten mmste 3 of 4 wagens achter mij moesten zijn; ik begon mijn maneuver om binnen te rijden en toen ik al
een heel eind op de linker rijstrook was
en bijna was -.,innengereden, voelde ik
een schok »; uit die verklaring, de enige
die eiseres heeft afgelegd, blijkt dat eiseres, verre van zich onvoldoende ervan te
hebben vergewist of zij zonder gevaar
naar links kon afslaan, uitdrukkelijk
stelt dat zij « achtereenvolgens in haar
binnen- en buitenachteruitkijkspiegel
heeft gekeken zonder iets achter (haar)
te zien »; het vonnis, niet zonder de zin
en de draagwijdte van die verklaring en
derhalve ook de bewijskracht van het
proces-verbaal waarin die verklaring is
opgenomen te miskennen, kon beslissen
dat daaruit bleek dat zij zich onvoldoende ervan vergewist had of ze naar links
kon afslaan en op grond van die aldus
onwettig gei:nterpreteerde verklaring kon
oordelen dat eiseres de tegen haar bewezen verklaarde misdrijven had gepleegd
en dat zij de volledige aansprakelijkheid
moest dragen voor het ongeval (scherrding van de artikelen 1319, 1.320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het bewijs van het
bestaan van het misdrijf in strafzaken
door de vervolgende partij of door de
burgerlijke partij moet worden geleverd;
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de onschuld van de beklaagde vermoed
wordt zolang dat bewijs niet is geleverd;
het vonnis derhalve, door zich aldus te
beperken tot de overweging dat « uit het
dossier niet blijkt dat (eiseres) zich, zoals ze verplicht was, naar links heeft begeven om de rijbaan te verlaten », de beslissing waarbij eiseres veroordeeld
wordt en volledig aansprakelijk wordt
verklaard voor het ongeval grondt op de
omstandigheid dat het niet bewezen is
dat zij haar verplichting is nagekomen,
de bewijslast in strafzaken omkeert en
het in het middel aangevoerde en in artikel 6.2 van het Verdrag neergelegde beginsel volgens hetwelk onschuld vermoed wordt, miskent :

Overwegende dat eiseres tot een
enkele straf is veroordeeld wegens
overtreding van de artikelen 19.1,
19.3.2°, a, 10.1.1°, 10.1.3° van het Wegverkeersreglement, 418 en 420 van
het Strafwetboek;
Overwegende dat het middel geen
betrekking heeft op de overtredingen van de artikelen 10.1.1° en 10.1.3°
van het Wegverkeersreglement; dit,
zelfs indien de aangevoerde grieven
gegrond zouden zijn, de straf naar
recht verantwoord zou blijven door
de laatstgenoemde overtredingen;
Dat het middel niet tot cassatie
kan leiden en dus niet ontvankelijk
is;
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;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
tegen en door eiseres ingestelde civielrechtelijke vorderingen :
Over het tweede onderdeel van
het hierboven weergegeven middel :
Overwegende dat het bestreden
vonnis, na te hebben vastgesteld dat
er twijfel was gerezen omtrent de
vraag of de richtingsaanwijzer van
het voertuig van eiseres wel gewerkt had en na de overtreding van
artikel 19.3.1° van het Wegverkeersreglement niet bewezen te hebben
verklaard, beslist dat eiseres voiledig aansprakelijk is voor het onge-
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val, op grond « dat uit het dossier
niet blijkt dat (eiseres) zich, zoals ze
verplicht was, naar links heeft begeven om de rijbaan te verlaten; dat
die rijbeweging nochtans van essenWHe aard is opdat de overige weggebruikers zich rekenschap zouden
kunnen geven van het voornemen
van de bestuurder die van richting
wil veranderen »;
Dat het vonnis, nu het de fout van
eiseres afleidt uit de omstandigheid
dat het aan de rechtbank voorgelegde dossier het bewijs niet oplevert
dat eiseres zich naar links heeft begeven alvorens naar links af te
slaan, de regels inzake bewijslast in
strafzaken miskent;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
II. Op de voorziening van eiseres
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres, burgerlijke partij, haar voorziening heeft
doen betekenen aan de partijen
waartegen zij is gericht;
Dat immers de stukken betreffende de betekening van de voorziening
aan verweerder en aan het openbaar ministerie pas op 18 juni 1986,
dus te laat, zijn ingediend, nu dat
geschied is meer dan twee maand
na de inschrijving van de zaak op
de algemene rol op 1 april 1986, dus
na het verstrijken van de bij artikel
420bis, tweede lid, van het Wetboek
van Strafvordering gestelde termijn;
Overwegende evenwel dat de vernietiging van de beslissing op de
door de eiseres Alice J amaigne ingestelde civielrechtelijke vordering de
vernietiging tot gevolg heeft van de
beslissing op de civielrechtelijke
vordering van eiseres Landsbond
der Christelijke Mutualiteiten, die
zonder een civielrechtelijke vordering in te stellen, onderscheiden van
die van de eiseres Jamaigne, door
het inleiden van een aparte vordering de rechtsvordering zelf instelt

109

van laatstgenoemde in wiens plaats
zij rechtens getreden is, met toepassing van artikel 70, § 2, van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, zodat het tussen de eiseressen en verweerder bestaande geschil onsplitsbaar is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de civielrechtelijke
vorderingen ingesteld door de eiseressen en tegen de eiseres Alice J amaigne, behalve in zoverre het beslist dat laatstgenoemde een fout
heeft begaan waarover zij aansprakelijk is; verwerpt de voorzieningen
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt de eiseres Alice J amaigne in de helft van
de kosten van haar voorziening en
verwijst de verweerder in het overige van die kosten; vero.ordeelt de eiseres, Landsbond der Christelijke
Mutualiteiten, in de kosten van haar
voorziening; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Verviers, zitting houdende in hoger beroep.
24 september 1986 - 2' kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Stranard,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. C. Draps.
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AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - BESLISSING WAARBIJ EEN BESTUURDER ALLEEN AANSPRAKELT.JK WORDT VERKLAARD VOOR DE RC'HADF:
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- GEEN VASTSTELLING WAARUIT KAN WORDEN AFGELEID DAT DE SCHADE, ZOALS ZIJ
ZICH HEEFT VOORGEDAAN, OP DEZELFDE
WIJZE ZOU ZIJN ONTSTAAN ZONDER DE FOUT
DIE TEN LASTE VAN EEN ANDERE BESTUURDER IS VASTGESTELD - BESLISSING NIET
NAAR RECHT VERANTWOORD.

Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij een bestuurder aileen
aansprakelijk wordt verklaard voor de
gevolgen van een wegverkeersongeval,
als zij niet vaststelt dat de schade, zoals zij zich heeft voorgedaan, op dezelfde wijze zou zijn ontstaan zonder de
tout die ten laste van een andere bestuurder is vastgesteld (1). (Artt. 1382
en 1383 B.W.)

(BREYSENS T. CONSTANT)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5103)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 maart 1986 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dinant;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen :
1. eiser, beklaagde :
Overwegende dat het bestreden
vonnis de verjaring van die rechtsvordering vaststelt;
Dat de voorziening niet ontvankeIijk is bij gebrek aan belang;
2. verweerder, medebeklaagde:
Overwegende dat eiser, beklaagde, geen hoedanigheid heeft om zich
in cassatie te voorzien tegen de beslissing op de tegen een medebeklaagde ingestelde strafvordering;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
(1) Cass., 5 maart 1985, A.R. nr. 8925
(A.C., 1984-85, nr. 401); zie Cass., 11 juni 1986,
A.R. nr. 4923 (ibid., 1985-86, nr. 636).
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door en tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vorderingen :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 418, 420 van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis beslist
dat de eerste rechter « terecht » eiser
volledig aansprakelijk heeft verklaard
voor het ongeval en, bijgevolg, op burgerlijk gebied, de beslissing bevestigt
van de eerste rechter die de burgerlijkepartijstelling van eiser niet gegrond verklaart en hem heeft veroordeeld om aan
verweerder, burgerlijke partij, het bedrag van 25.000 frank verhoogd met de
compensatoire en gerechtelijke interesten alsook met de kosten te betalen, op
grond (beroepen vonnis) dat « het Ho£
van Cassatie steeds het absoluut karakter van de voorrang van rechts heeft bevestigd, zelfs in het geval dat de voorranghebbende bestuurder komt uit een
weg waarop hij niet had mogen rijden »,
terwijl, eerste onderdeel, uit die considerans noch uit enige grond van het bestreden vonnis blijkt dat het ongeval
zich zou hebben voorgedaan indien verweerder niet gekomen was uit de rue de
France, waarop - in de door hem gevolgde rijrichting - « enkel bussen
mochten rijden », of dubbel voorzichtig
was geweest bij de nadering van r.et
kruispunt; de bevestiging dat verweerder
in ieder geval voorrang had, weliswaar
de aansprakelijkheid van eiser verantwoordt maar daarom nog niet bewijst
dat het ongeval zich ook zonder de fouten van verweerder zou hebben voorgedaan met dezelfde schadelijke gevolgen;
de beslissing, waarbij een persoon alleen
aansprakelijk wordt verklaard voor de
schade, niet naar recht verantwoord is
als ze geen vaststelling bevat waaruit
kan worden afgeleid dat de schade zich
ook zonder de ten laste van het slachtoffer vastgestelde fout zou hebben voorgedaan (schenrling van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, ...

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
vonnis, na erop te hebben gewezen
dat eiser de van rechts komende
verweerder niet had laten voorgaan
en dat de eerste rechter terecht eiser volledig aansprakelijk had verklaard voor het ongeval, « het beroepen vonnis (op burgerlijk gebied) in
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zijn geheel bevestigt »; dat het bestreden vonnis daardoor beslist dat
de fouten van verweerder niet in
oorzakelijk verband staan met het
ongeval;
Dat het evenwel niet vaststelt dat
de schade zich zonder de fout van
verweerder op dezelfde wijze zou
hebben voorgedaan;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, ofschoon het uit de feitelijke
vaststellingen die het bevat, wettig
heeft kunnen afleiden dat eiser aansprakelijk was voor het ongeval,
niet wettig kon beslissen dat aileen
eiser aansprakelijk was en dat de
fout van verweerder niet mede aan
de basis lag van de schade;
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KAMER -

24 september 1986

VERNIELING VAN ANDERMANS ROERENDE EIGENDOMMEN - ART. 530
SW. - GEWELD OF BEDREIGINGEN - BEGRIP.

Naar recht verantwoord is de beslissing
dat bij de vernieling of de beschadiging van andermans roerende eigendommen, welk misdrijf is omschreven
in art. 530 Sw., geweld is gebruikt of
bedreigingen zijn geuit, als de rech.ter
vaststelt dat de beklaagde zich schuldig gemaakt heeft aan geweldpleging
of bedreigingen en dat die handelingen
tot doel en tot gevolg hadden de beschadiging of vernieling van die eigendommen mogelijk te maken of te
vergemakkelijken.

Dat dit onderdeel gegrond is;
(GREGOIRE, ROSSINET)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5299)

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede onderdeel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het
bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de door en tegen
eiser ingestelde civielrechtelijke vorderingen, behalve in zoverre het beslist dat eiser een fout heeft begaan
waarvoor hij aansprakelijk is; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiser en verweerder,
ieder van hen, in de helft van de
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Namen, zitting houdende in
hoger beroep.
24 september 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Resteau Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. A. De Bruyn.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 juni 1986 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
I. Op de voorziening van Marc
Gregoire, beklaagde :

In zoverre de voorziening gericht
·is tegen de beslissing op de strafvordering:
a) waarbij eiser wordt vrijgesproken van de telastleggingen II, B, 1o
en 2°, en waarbij het arrest de verjaring van de strafvordering wegens
de telastlegging II, E, vaststelt :
Overwegende dat de voorziening
·zonder belang en dus niet ontvankelijk is;
b) waarbij eiser tot een enkele
straf wordt veroordeeld wegens de
telastleggingen II, A, 1o tot 4°, en II,
D:
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 530 van het Strafwetboek, 97 van de Grondwet en miskenning van het recht van verdediging,
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doordat eiser had betoogd dat de voorwaarden voor de toepassing van de artikelen 528 en volgende van het Strafwetboek ten deze niet vervuld schijnen te
zijn; dat, hoewel er ontegensprekelijk
roerende eigendommen van anderen opzettelijk zijn vernield, er geen geweld is
gebruikt of bedreigingen zijn geuit tegen
personen; dat in de verklaring van Albert Chatelain voor de politie staat dat
« de jongelui rustig waren en aan een tafeltje bij het raam hebben plaatsgenomen. Ongeveer een half uur na hun binnenkomst in het cafe zijn ze alle drie
opgestaan en naar de toog gegaan. Kort
daarop begonnen zij mijn vriendin en
mijzelf te treiteren door glazen op de
grand te Iaten vallen en de toetsen van
mijn kassa in te drukken. Zander waarschuwing begonnen ze toen het hele
meubilair van de inrichting omver te
gooien en alles op hun weg te vernielen.
Op dat ogenblik bevonden zich drie klanten in het cafe (... ). Een van hen raakte
gewond, de genaamde Maljean ... Ik voeg
hieraan toe dat mijn vriendin Janssens
eveneens gewond werd aan de rechtervoet »; dat het hier in ieder geval ten
hoogste ging om Iichte snijwonden die
werden veroorzaakt door glasscherven
als gevolg van de opzettelijke vernielingen, en niet door geweld, gebruikt om de
litigieuze beschadigingen mogelijk te
maken of te vergemakkelijken; dat de
appelrechters, nu ze op de voor hen aangevoerde middelen geantwoord hebben
« dat, zoals voor Rossinet is gezegd, de
vernieling van de inboedel van het cafe
in de tegenwoordigheid van de eigenaars
en, in dit geval, vaa verbruikers op zijn
minst het uiten van bedreigingen impliceert; dat zonder die bedreigingen, de getuigen van het schouwspel ongetwijfeld
tussenbeide gekomen zouden zijn om
aan die vernielingen een einde te rnaken "• hun beslissing niet regelmatig met
redenen hebben omkleed of naar recht
verantwoord :

Overwegende dat eiser in zijn in
het middel aangehaalde conclusie
betoogde, enerzijds, ten principale,
dat er geen geweld was gebruikt en
geen bedreigingen waren geuit tegen personen, anderzijds, subsidiair,
dat ook al was er geweld gebruikt,
dit niet bedoeld was om de beschadigingen mogelijk te maken of te
vergemakkelijken;
Overwegende dat het arrest, wat
dat betreft, na de door het hof van
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beroep in aanmerking genomen feitelijke gegevens van de zaak te hebben opgesomd met precieze verwijzingen naar de stukken van het
strafdossier, met name vermeldt dat
de eisers met de vernieling van de
inboedel van het cafe vooral tot doel
hadden de herbergierster, gewezen
vriendin van een verwant van een
van de mededade::-s, te straffen
« voor de onafhankelijkheid van
geest waarvan zij blijk had durven
geven »; dat de feiten van 23 juli
1983 en 22 september 1983 met datzelfde oogmerk om wraak te nemen
waren gepleegd en dat, wat laatstgenoemde feiten betreft, eiser de aanstoker was geweest; dat eiser de
herrie had uitgelokt en alles kort en
klein geslagen had »;
Overwegende dat het arrest, op
grond van die feitelijke gegevens,
beslist « dat de vernieling van de inboedel van het cafe in de tegenwoordigheid van de eigenaars en, in dit
geval, van verbruikers, op zijn minst
het uiten van bedreigingen impliceert; dat daarzonder de getuigen
van het schouwspel ongetwijfeld
tussenbeide gekomen zouden zijn
om aan de vernielingen een einde te
maken »;
Overwegende dat het arrest aldus
op grond van een feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak
beslist dat ten deze eiser en de mededaders zich schuldig hebben gemaakt aan geweldpleging of, op zijn
minst, aan bedreigingen zonder welke zij hun doel, de vernieling van de
inboedel, niet hadden kunnen bereiken; dat die beslissing impliceert
dat het geweld of de bedreigingen
tot doel en tot gevolg hadden de beschadiging of de vernieling van andermans roerende eigendommen
mogelijk te maken of te vergemakkelijken;
Dat het arrest aldus de beslissing
naar recht verantwoordt en dat het
middel, in zoverre het de schending
van artikel 530 van het Strafwetboek aanvoert, faalt naar recht;
Overwegende voor het overige dat
het arrest, nu het tegen eisers inter-
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pretatie van de toedracht van de
zaak de beoordeling ervan door het
hof van beroep inbrengt, de conclusie van eiser beantwoordt;
Dat het middel in dat opzicht feitelijke grondslag mist;
Overwegende ten slotte dat het
middel, in zoverre het kritiek oefent
op de feitelijke beoordeling van de
gegevens van de zaak door de feitenrechter, niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
c) waarbij eiser veroordeeld wordt
wegens de telastlegging II, C :
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
II. Op de voorziening van Andre
Rossinet, beklaagde :

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers,
ieder van hen, in de kosten van hun
voorziening.
24 september 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Demoisy, Charleroi.
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2•

KAMER -

24 september 1986

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDI-
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GINGSTELLING WAARBIJ WORDT BESLIST
DAT DE VOORLOPIGE HECHTENIS VAN DE
VERDACHTE WORDT GEHANDHAAFD - LATERE INVRIJHEIDSTELLING VOORZIENING
ZONDER REDEN VAN BESTAAN- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

VOORZIENING IN CASSATIE- ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ WORDT BESLIST DAT. DE VOORLOPIGE
HECHTENIS VAN DE VERDACHTE WORDT GEHANDHAAFD LATERE INVRIJHEIDSTELLING - VOORZIENING ZONDER REDEN VAN
BESTAAN- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

1• en 2" De voorziening van de verdachte
tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij wordt beslist dat zijn voorlopige hechtenis
wordt gehandhaafd, heeft geen reden
van bestaan meer wanneer die hechtenis eindigt v66rdat het Hof over de
voorziening heeft beslist (1).

(1) Cass., 16 maart 1983, A.R. nr. 2813
(A.C., 1982-83, nr. 398). Dit arrest, evenals tal

van vroegere arresten (o.m. Cass., 17 jan. 1978,
ibid., 1978, 597), vermeldt dat de verdachte in
vrijheid is gesteld door een dergelijke beschikking van de raadkamer waartegen geen hoger
beroep is ingesteld, of door zodanig arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling. Nauwelijks verschillend hiervan is de overweging dat
zodanige beschikking of zodanig arrest een
einde heeft gemaakt aan de voorlopige hechtenis van de verdachte (zie o.m. Cass., 9 juni
1982, A.R. nr. 2385, ibid., 1981-82, nr. 602).
Die formuleringen lijken te suggereren dat
de vrijlating van de verdachte gebeurde ter
uitvoering van een rechterlijke beslissing, hetgeen onjuist is. Als de verdachte ingevolge een
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij wordt beslist dat er geen gronden
zijn om de voorlopige hechtenis van de verdachte te handhaven, moet worden vrijgelaten,
dan is dit « omdat de wet zegt dat hij niet Ianger in hechtenis mag blijven tenzij de kamer
van inbeschuldigingstelling de hechtenis gelast » (noot 2 van de heer proc.-gen. Paul Leclercq, onder Cass., 14 nov. 1932, Bull. en
Pas., 1933, I, 1, inz. biz. 3). De verdachte wordt
krachtens de wet in vrijheid gesteld. Artikel 7
van de Grondwet waarborgt de persoonlijke
vrijheid, behoudens « een met redenen omkleed bevel van de rechter » en art. 5 van de
wet op de voorlopige hechtenis bepaalt dat, indien de raadkamer binnen een maand te rekenen van de ondervraging niet heeft beslist
over de tenlastelegging, de verdachte in vrijheid gesteld wordt, tenzij de raadkamer « bij
een met redenen omklede beschikking » ver-

(Zie vervolg nota volgende biz.)
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Nr. 48

Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. E. d'Hose, Brussel.

(BOVE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 53'11)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 augustus 1986 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het arrest de
door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel
gewezen beschikking van 25 juli
1986, waarbij de voorlopige hechtenis van eiser wordt gehandhaafd,
bevestigt;
Overwegende dat eiser ingevolge
de op 22 augustus 1986 door die
raadkamer gewezen beschikking,
waartegen geen hoger beroep werd
ingesteld, in vrijheid is gesteld;
Dat de voorziening geen bestaansreden meer heeft, mitsdien niet ontvankelijk is;

Nr. 48
2" KAMER - 24 september 1986

1° RECHTERLIJKE MACHT TRAAT -

ONPARTIJDIGHEID -

MAGisBEWIJS.

2° RECHTERLIJKE MACHT ZOEKSRECHTER BEGRIP.

ONDERONAFHANKELIJKHEID -

3° ONDERZOEKSRECHTER
HANKELIJKHEID -

4° ONDERZOEKSRECHTER
DRACHT -

ONAF-

BEGRIP.
OP-

BEGRIP.

1• De magistraat wordt vermoed onpar-

tijdig te zijn zolang het tegendeel niet
is bewezen.

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
24 september 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Resteau (Vervolg nota van vorige biz.)
klaart dat de hechtenis moet worden gehandhaafd. Bij ontstentenis van een dergelijke beschikking moet de verdachte worden vrijgelaten en die vrijlating is het rechtstreeks gevolg
van de wet.
Dat is het wat impliciet besloten ligt in de
neutrale formulering van het van een noot
voorziene arrest waarin staat dat de verdachte
in vrijheid is gesteld ingevolge zodanige beschikking waartegen geen hoger beroep is
ingesteld. Als er wel hoger beroep was geweest, zou de stand van zaken overeenkomstig
art. 20, zevende lid, van de wet op de voorlopige hechtenis ongewijzigd gebleven zijn. Dat
was niet het geval; er bestond geen titel meer
voor de hechtenis en het gevolg daarvan was
dat de verdachte in vrijheid werd gesteld.
Ingevolge de rechterlijke bes!issing is hij uit
kracht van de wet vrijgelaten.

E.L.

2", 3" en 4" De onderzoeksrechter geniet

volledige onafhankelijkheid in de vervulling van zijn opdracht; hij is geen
partij in de strafvordering en geen vervolgingsorgaan; zijn onderzoeksopdracht bestaat in het opsporen van bewijsmateriaal a charge of a dtkharge
waarbij hij de beschuldiging en de verdediging op gelijke voet moet behandelen, vermits hij niet ophoudt rechter te
zijn, niet beslist over de verwijzing
van de betrokkene naar het vonnisgerecht en zich ertoe beperkt aan de
raadkamer, waarvan hij geen deel uitmaakt, objectieve verslagen voor te
leggen betreffende het verloop en de
stand van het onderzoek.

(SALIK)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5372)

HET HOF; - Gelet op de vordering van de heer procureur-generaal
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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 5 augustus
1986 (Bestuur der burgerlijke en criminele zaken 7/SDP/dir. 35 - MAl
JD) bevel heeft gegeven om, overeenkomstig artikel 441 van het Wethoek van Strafvordering, bij het Hof
van Cassatie aangifte te doen van
aile daden van onderzoek, die door
de onderzoeksrechter J.P. Collin,
rechter in de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel, zijn verricht tijdens het onderzoek ten laste van
Pierre Salik (notities van het parket
te Brussel nr. 78 97 201/79), ten einde ze te doen vernietigen;
Dat verzoek is gegrond op de volgende omstandigheden :
De heer J.P. Collin was v66r zijn
benoeming tot rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel
raadsman van de zuster van verdachte geweest, toen broer en zuster
in een belangrijk en bijzonder ernstig geschil tegenover elkaar stonden; het lijkt zo te zijn dat sommige
feiten die aan de oorsprong lagen
van dat geschil, deel uitmaakten
van of verband hielden met de feiten waarvoor tegen de heer Salik
een onderzoek was ingesteld.
In weerwil hiervan heeft de heer
Collin het onderzoek van de zaak
gevoerd. Zijn onpartijdigheid ten deze kan ernstig worden betwijfeld; de
door hem in onderhavige zaak verrichte daden van onderzoek kunnen
derhalve geen grond opleveren tot
vervolging;
Op grond daarvan, vordert de
ondergetekende procureur-generaal
dat het aan het Hof moge behagen,
alle door de heer onderzoeksrechter
J.P. Collin in de zaak Pierre Salik
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verrichte daden van onderzoek te
vernietigen.
Brussel, 28 augustus 1986,
De procureur-generaal,
(get.) E. Krings. »
Overwegende dat de procurem:-generaal zijn vordering grondt op de
omstandigheid, enerzijds, dat de
heer Collin v66r zijn benoeming tot
rechter in de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel raadsman van de
zuster van de verdachte Pierre Salik was geweest, toen een belangrijk
en bijzonder ernstig geschil hem tegenover zijn zuster Clara Salik,
echtgenote Kriwin, stelde en, anderzijds, dat het zo lijkt te zijn dat
sommige feiten die aan de oorsprong lagen van dat geschil, het
voorwerp hebben uitgemaakt van
het onderzoek dat tegen de heer Salik werd geopend;
Overwegende dat uit de bij de
vordering gevoegde stukken blijkt,
enerzijds, dat de heer Collin, toendertijd advocaat, aan de heer Charles Kriwin en diens echtgenote, geboren Clara Salik, bijstand verleende in een rechtsvordering, die bij
dagvaarding van 22 november 1978
voor de Arbeidsrechtbank te Brussel
was ingesteld door een zekere Szava, personeelslid van de naamloze
vennootschap Etablissements Salik,
ten einde die vennootschap, verweerster op de hoofdvordering, te
doen veroordelen tot betaling van
diverse bedragen aan opzeggingsvergoeding en schadeloosstelling wegens onrechtmatig ontslag; dat verweerster op de hoofdvordering het
echtpaar Kriwin-Salik opriep tot
tussenkomst en vrijwaring, dat
laatstgenoemden op hun beurt de
heer Pierre Salik in de zaak opriepen; anderzijds, dat de heer Collin
tevens optrad als raadsman van de
heer Charles Kriwin in een rechtsvordering die bij dagvaarding van
31 oktober 1978 voor de Rechtbank
van Koophandel te Brussel was
ingesteld door de naamloze vennootschap Bureau d'expertises comptables, economiques, financieres et fiscales, die, door de naamloze ven-
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nootschap Etablissements Salik belast geweest zijnde met de uitvoering van boekhoudkundige verrichtingen, de veroordeling van die vennootschap en van Charles Kriwin
vorderde tot betaling onder meer
van de waarde van een cheque van
232.000 frank, die door Charles Kriwin ondertekend was in zijn hoedanigheid van afgevaardigde-beheerder van die naamloze vennootschap,
en dat Kriwin Pierre Salik tot tussenkomst en vrijwaring had opgeroepen op grond dat deze zich bij
overeenkomst van 14 april 1978 verbonden had tot de betaling van alle
geldbedragen die van Charles Kriwin uit hoofde van diens beheer
zouden kunnen worden gevorderd;
Overwegende dat uit dezelfde
stukken blijkt dat betrokkene bij
zijn verschijning voor de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, die gevorderd was
om met name Pierre Salik naar de
Correctionele Rechtbank te Brussel
te verwijzen, voor de eerste maal
deed gelden dat hij de geldigheid
betwistte van het door de onderzoeksrechter Collin tegen hem gevoerde onderzoek, op grond dat
laatstgenoemde niet de in een
Rechtsstaat vereiste geest van onafhankelijkheid en onpartijdigheid bezat, dat hij zich daartoe beriep op
de artikelen 6 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fqndamentele Vrijheden, 292, 648, 2", 828, 8", 831 van het
Gerechtelijk Wetboek en 542 van
het Wetboek van Strafvordering; dat
de verdachten in deze zaak door die
raadkamer bij de beschikking van
19 november 1985 naar de correctionele rechtbank werden verwezen, en
dat het verzet van de verdachten tegen die beschikking door het Hof
van Beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling, bij het arrest van 4 maart 1986 niet ontvankelijk werd verklaard;
Overwegende dat de onpartijdigheid van de rechter vermoed wordt,
zolang het tegendeel niet is bewezen
en dat ten deze zodanig bewij s niet
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blijkt uit de aan het Hof voorgelegde gegevens; dat meer bepaald niets
erop wijst dat de heer Collin in de
zaken die voordien aan het oordeel
van de Arbeidsrechtbank en Rechtbank van Koophandel te Brussel
waren onderworpen, blijk zou hebben gegeven van enige vijandigheid
of kwaadwilligheid jegens de beklaagde Salik of dat hij op gronden
die met de normale regels voor de
verdeling van de zaken niets te rnaken hebben, zich met het onderzoek
in de zaak zou hebben laten belasten;
Overwegende dat erop dient te
worden gewezen dat de onderzoeksrechter een volledige onafhankelijkheid geniet in de vervulling van zijn
opdracht, dat hij in de strafvordering niet optreedt als partij en geen
orgaan is belast met de vervolging,
dat zijn onderzoeksopdracht bestaat
in het opsporen van bewijsmateriaal
a charge of a decharge waarbij hij
de beschuldiging en de verdediging
op gelijke voet moet behandelen,
vermits hij niet ophoudt een rechter
te zijn, dat hij niet beslist over de
verwijzing van de betrokkene naar
het vonnisgerecht, maar zich ertoe
beperkt aan de raadkamer waarvan
hij geen lid is objectieve verslagen
voor te leggen betreffende het verloop en de stand van het onderzoek;
dat de beklaagde Pierre Salik tijdens het onderzoek geen gebruik
heeft gemaakt van de hem door de
wet toegekende rechtsmiddelen ten
einde de zaak aan de onderzoeksrechter Collin te doen onttrekken en
dat de huidige beklaagden allen vrijwillig voor hem verschenen zijn tot
de verwijzing naar de correctionele
rechtbank werd gevorderd;
Overwegende dat uit de enkele
aan het Hof voorgelegde stukken
niet kan worden afgeleid dat de onderzoeksrechter Collin niet onpartijdig is geweest; dat loutere veronderstellingen, zelfs ernstige, die in voorkomend geval een vordering tot
onttrekking op grond van gewettigde verdenking krachtens artikel 542
van het Wetboek van Strafvordering

Nr. 49

HOF VAN CASSATIE

hadden kunnen
rechtvaardigen,
geen grond kunnen opleveren om de
akten van het voorbereidend onderzoek, met toepassing van artikel 441
van genoemd wetboek, te vernietigen wegens strijdigheid met de wet;
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N.V. T. BLISTIN)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7548)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 5 februari 1985 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik;
Om die redenen, zegt dat er geen
grond bestaat tot het toewijzen van
de hiervoren vermelde vordering.
24 september 1986 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Andersluidende conclusie (1)
van de h. Krings, procureur-generaal.

Nr. 49
1"

KAMER -

25 september 1986

VERZEKERING -

W.A.M.-VERZEKERING ART. 25, 6°, VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET MODELCONTRACT- VERHAAL
VAN DE VERZEKERAAR TEGEN DE BESTUURDER DIE NIET VOLDOET AAN DE WETTELIJKE
VOORWAARDEN - BROMFIETSBESTUURDER
VAN MINDER DAN ACHTTIEN JAAR DIE EEN
PASSAGIER VERVOERT.

Art. 25, tf, van de algemene voorwaarden
van het modelcontract voor de verplich te aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen, dat bepaalt dat
de verzekeraar een verhaal heeft op de
bestuurder die schade veroorzaakt terwijl hij niet voldoet aan de door de
wet en de reglementen voorgeschreven
voorwaarden om het voertuig te besturen, is van toepassing op de bestuurder van een bromfiets die geen 18 jaar
is en occasioneel een passagier vervoert met overtrading van art. 8.2.:1'
Wegverkeersreglement (1).
Nota arrest nr. 48 :
(1) Zie de cone!. van het O.M. in Bull. en
Pas., 1987, I, nr. 48.
Nota arrest nr. 49 :
(1) Zie Cass., 2 maart 1978 (A.C., 1978, 774).

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 8.2.3• van het
koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, 1134, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 6 van.
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, nadat in
het vonnis van 5 april 1984 werd gesteld
« dat geen enkele wettelijke bepaling de
verzekeraar verbiedt bij overeenkomst te
bepalen dat, in geval van objectieve tekortkomingen aan sommige bepalingen,
geen dekking wordt verleend (met name
de bepalingen aangewezen in de voorbeelden sub 3, 6 en 7 van artikel 25 van
het modelcontract), ongeacht het bestaan
van een oorzakelijk verband tussen die
tekortkomingen en de schade », en na in
het bestreden vonnis verder te hebben
vastgesteld dat « het B.V.V.O., op aanbeveling van de Dienst voor controle van
de verzekeringen, verschillende wijzigingen in artikel 25 van het modelcontract
B.A.-automobiel heeft voorgesteld ... die
een verbetering beogen van de toestand
van de verzekerden in het kader van de
" automatische " verhalen » en « dat het
juist is dat artikel 25, 6•, nog niet is gewijzigd », de regresvordering, die eiseres
op grond van artikel 25, 6•, van het modelcontract tegen haar verzekerde heeft
ingesteld, afwijst enkel door overname
van de redengeving van een vonnis gewezen in een andere rechtspleging, volgens hetwelk: « artikel 25, 6•, op beperkende wijze ten voordele van de verzekerde moet worden uitgelegd ... en enkel
mag worden toegepast op permanente
toestanden met een zekere duur en niet
op het occasioneel vervoer van een passagier, ook als de bestuurder aldus het
wegverkeersreglement overtreedt »,
terwijl, eerste onderdeel, de bestreden
beslissing, om de regresvordering van eiseres te verwerpen, enkel de redenge-

118

HOF VAN CASSATIE

ving in rechte overneemt uit een vroeger
vonnis, dat niets te maken heeft met de
huidige procedure, en uitsluitend op die
beslissing steunt, zonder de motieven
aan te geven waarom het die doctrine
overneemt en zonder in casu te onderzoeken of het vervoer van de passagier
occasioneel of permanent was, waarbij
het aldus op onwettelijke wijze bij wege
van algemene en als regel geldende beschikking uitspraak doet (schending van
de artikelen 6 van het Burgerlijk Wet-boek en 97 van de Grondwet);

tweede onderdeel, de verzekeraar,
ingevolge artikel 25, 6°, van de algemene
voorwaarden van het modelcontract voor
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen waarnaar de
tussen eiseres en verweerder gesloten
polis nr. 3.708.003/00 verwijst, een regresvordering mag instellen wanneer de bestuurder, op het ogenblik van het ongeval, niet voldoet aan de voorwaarden
door de Belgische wet en reglementen
voorgeschreven om het voertuig te mogen besturen; dat artikel wordt uitgelegd
in die zin dat aldus objectieve fouten
worden bedoeld en, zoals eiseres in haar
appelconclusie betoogde, de overtreding
van artikel 8.2.3° van het koninklijk besluit van 1 december 1975, die verweerder heeft begaan door een passagier te
vervoeren op zijn bromfiets hoewel hij
geen achttien jaar was, een objectieve
fout uitmaakt als bedoeld in artikel 25,
6°, van de algemene voorwaarden van de
verplichte verzekering, krachtens hetwelk de verzekeraar een regresvordering
mag instellen en het bestreden vonnis,
door te beslissen dat « artikel 25, 6°, op
beperkende wijze ten voordele van de
verzekerde moet worden uitgelegd en enkel mag worden toegepast op permanente toestanden met een zekere duur en
niet op het occasioneel vervoer van een
passagier, ook als de bestuurder aldus
het wegverkeersreglement overtreedt , :
1° aan genoemd artikel 25, 6°, een draagwijdte hecht die met zijn bewoordingen
onverenigbaar is en daaraan een zin
geeft die daarin niet is vervat en aldus
de bewijskracht ervan miskent (schending van de in het middel aangewezen
wetsbepalingen en inzonderheid van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), en derhalve, 2° door de
toepassing ervan afhankelijk te stellen
van een voorwaarde die in dat beding
niet is vervat, de verbindende kracht van
dat beding miskent (schending van de in
het middel aangewezen bepalingen en
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inzonderheid van artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek):

Wat bet tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 8.2.3° van
het koninklijk besluit van 1 december 1975 de vereiste minimumleeftijd om een motorvoertuig te besturen op 18 jaar vaststelt; dat die
leeftijd echter wordt teruggebracht
tot 16 j aar voor de bestuurders van
bromfietsen, voor zover aileen de
bestuurder bet voertuig berijdt;
Dat daaruit volgt dat de bestuurder van een bromfiets die geen 18
j aar is, deze reglementaire bepaling
overtreedt wanneer hij een passagier vervoert;
Overwegende dat artikel 25, 6°,
van de algemene voorwaarden van
het tussen de partijen gesloten modelcontract voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen bepaalt dat de verzekeraar een recht van verhaal heeft
op de verzekeringsnemer en, indien
daartoe grond bestaat, ook op de
verzekerde die niet de verzekeringnemer is, « wanneer bet motorrijtuig op bet ogenblik van bet ongeval
bestuurd wordt door een persoon die
niet voldoet aan de voorwaarden
door de Belgische wet en reglementen voorgeschreven om dat motorrijtuig te mogen besturen »;
Dat dit beding geen enkele andere
toepassingsvoorwaarde stelt dan de
overtreding van de wet en de reglementen;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, nadat bet vonnis alvorens
recht te doen had vastgesteld dat
verweerder, op bet ogenblik van bet
ongeval 17 jaar en 10 maanden oud
was, niet zonder miskenning van de
bewijskracht van dat contract en
van de verbindende kracht ervan,
heeft kunnen beslissen dat bet verhaal van de verzekeraar niet is gegrond, om de reden dat voornoemd
artikel 25, 6°, slechts mag worden
toegepast « op permanente toestanden met een zekere duur en niet op
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het occasioneel vervoer van een passagier »;
Dat dit onderdeel gegrond is;
Overwegende dat het eerste onderdeel, dat tot geen ruimere vernietiging kan leiden, niet hoeft te worden onderzocht;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de tegenvordering van eiseres tegen verweerder afwijst; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigd vonnis; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Verviers, zitting houdend in hoger
beroep.
Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Charlier Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Dassesse.
25 september 1986 -

1" kamer -

4° GENEESKUNDE-

TUCHTZAKEN- BESLISSING VAN EEN PROVINCIALE RAAD VAN
DE ORDE VAN GENEESHEREN DOOR NIETIGHEID AANGETAST - BESLISSING VAN DE
RAAD VAN BEROEP DIE DE NIETIGHEID
OVERNEEMT - GEVOLG.

1o De regel volgens welke de rechter on-

afhankelijk en onpartijdig moet zijn, is
een algemeen rechtsbeginsel dat toepasselijk is op aile rechtscolleges en
met name op de provinciale raden van
de Orde van Geneesheren (1).
2° Het algemeen rechtsbeginsel volgens

welk een rechter onpartijdig moet zijn,
wordt miskend wanneer een of meer
]eden die hebben deelgenomen aan de
beslissing van een provinciale raad
van de Orde van Geneesheren, waarbij
een geneesheer een tuchtmaatregel of
een individuele maatregel zonder kenmerk van tuchtstraf is opgelegd, v66r
de beslissing die geneesheer voor de
raad te doen verschijnen, de zaak mede hebben onderzocht (2).
3° en 4° Wanneer de beslissing van een
provinciale raad van de Orde van Geneesheren door nietigheid is aangetast, is de beslissing van de raad van
beroep van de Orde van Geneesheren,
welke de nietigheid overneemt, eveneens nietig is (3).

(V... T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST
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(A.R. nr. 5218)

1' KAMER - 26 september 1986

1° RECHTSBEGINSELEN

NE) TER -

(ALGEME-

RECHT OP EEN ONPARTIJDIG RECHBEGRIP.

2° GENEESKUNDE -

ORDE VAN GENEESHEREN - RECHT OP EEN ONPARTIJDIG RECHTER - BEGRIP.

3° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

TUCHTZAKEN - BESLISSING VAN EEN PROVINCIALE RAAD VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN DOOR NIETIGHEID AANGETAST - BESLISSING VAN DE RAAD VAN BEROEP DIE DE
NIETIGHEID OVERNEEMT - GEVOLG.

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 25 november 1985
door de raad van beroep van de Orde van Geneesheren, met het Nederlands als voertaal, gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van het algemeen rechtsbeginsel
van de onpartijdigheid van de rechter,
(1) Cass., 23 mei 1985,
(A.C., 1984-85, nr. 575).

A.R.

nr.

7145

(2) Zie Cass., 23 mei 1985, A.R. nr. 7145, vermeld in de noot 1.
(3) Zie Cass., 23 mei 1985, A.R. nr. 7145, vermeld in de noot 1, alsook Cass., 10 dec. 1985,
A.R. nr. 9084 (A.C., 1985-86, nr. 244).
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doordat de raad van beroep de beslissing van de provinciale raad van OostVlaanderen van verweerster van 25 januari 1984 - waarbij eiser werd bevolen
zijn medische activiteiten te beperken
tot een plaats, onverminderd zijn militaire verplichtingen - bevestigt, na onder
meer te hebben geoordeeld: « Dat de
provinciale raad ter zake niet onpartij dig
zou geweest zijn, is evenmin waar; de
brief van 31 maart 1983 was slechts de
weergave van een voorlopig standpunt
en bevatte de uitnodiging voor (eiser)
zijn argumenten te laten kennen om zijn
medische activiteiten in ongewijzigde
vorm voort te zetten; de brief bevat geen
enkele aanwijzing dat de raad niet bereid was met overtuigende argumenten
rekening te houden en zijn voorlopige
mening te herzien »,
terwijl de regel volgens welke de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet
zijn een algemeen rechtsbeginsel is dat
op aile rechtscolleges en met name op de
provinciale raden van verweerster van
toepassing is; het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk een rechter onpartijdig moet zijn, met name wordt miskend
wanneer de beslissing mede wordt gewezen door een rechter van wie terecht kan
worden gevreesd dat hij niet de waarborgen van onpartijdigheid biedt waarop de
justitiabele recht heeft; zulks het geval is
wanneer een of meer leden die hebben
deelgenomen aan de beslissing van een
provinciale raad van verweerster waarbij
ten aanzien van een geneesheer een individuele maatregel is genomen met betrekking tot de wijze van uitoefening
van zijn beroep, v66r de beslissing om
die geneesheer voor de raad te doen verschijnen, de zaak mede hebben onderzocht; ten deze uit de gedingstukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat, nadat de raad op 25 mei 1983
had beslist dat eiser door het bureau zou
worden gehoord (stuk 5), op 7 september
1983 eiser een verklaring aflegde en het
bureau - dat destijds was samengesteld
uit de heren Hache, Derom, Ediers en
Forrier, respectievelijk voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en magistraat-assessor van de raad - besliste de zaak
voor te leggen aan de raad (stuk 7), alsmede dat de heren Hache, Derom en
Ediers hebben deelgenomen aan de op
25 januari 1984 gewezen beslissing van
de provinciale raad, waarbij eiser werd
bevolen zijn medische activiteiten te beperken tot een plaats, zijn keuze uiterlijk op 1 juni 1984 bekend te maken en
uiterlijk op 1 september 1984 uit te voeren (stuk 14), zodat laatstvermelde be-
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slissing nietig is, omdat ze is gewezen
door een tuchtrechtscollege dat, wegens
zijn samenstelling, niet voldeed aan het
algemeen rechtsbeginsel betreffende de
onpartijdigheid van de rechter en de
aangevochten beslissing, nu ze de beroepen beslissing niet nietig heeft verklaard, zelf ook nietig is (schending van
het in het middel aangeduide algemeen
rechtsbeginsel) :

Overwegende dat de regel volgens
welke de rechter onafhankelijk en
onpartijdig moet zijn een algemeen
rechtsbeginsel is dat op alle rechtscolleges en met name op de provinciale raden van de Orde van Geneesheren van toepassing is;
Overwegende dat het algemeen
rechtsbeginsel volgens hetwelk een
rechter onpartijdig moet zijn met
name wordt miskend wanneer de
beslissing mede wordt gewezen door
een rechter van wie met reden kan
worden gevreesd dat hij niet de
waarborgen van onpartijdigheid
biedt waarop de justitiabele recht
heeft; dat zulks het geval is wanneer een of meer leden die hebben
deelgenomen aan de beslissing van
een provinciale raad van de Orde
van Geneesheren waarbij aan een
geneesheer een tuchtmaatregel is
opgelegd of te wiens opzichte een
individuele maatregel, zonder kenmerk van tuchtstraf, is bevolen ten
einde overtredingen inzake plichtenleer te voorkomen of te doen ophouden of de eer, de bescheidenheid, de
eerlijkheid en de waardigheid van
de leden van de Orde te verzekeren,
v66r de beslissing om die geneesheer voor de raad te doen verschijnen, de zaak mede hebben onderzocht;
Dat ten deze uit de gedingstukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt : 1o dat de provinciale
raad op 25 mei 1983 heeft beslist dat
eiser door het bureau zou worden
gehoord in verband met zijn gespreide medische activiteiten; 2o dat
eiser op 7 september 1983 werd gehoord door het bureau, samengesteld uit de heren Hache, Derom,
Ediers en Forrier, en dat de zaak
werd voorgelegd aan de provinciale
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raad; 3° dat de provinciale raad, onder meer samengesteld uit de heren
Hache, Derom en Ediers, op 28 september 1983 heeft beslist eiser voor
de raad te doen oproepen; 4° dat de
provinciale raad, samengesteld onder meer uit de heren Hache, Derom, Ediers en Forrier, op 21 december 1983 eiser heeft gehoord en dat
eiser, bijgestaan door zijn raadsman, er zijn verdediging heeft voorgedragen; 5° dat de provinciale raad,
samengesteld onder meer uit de
heren Hache, Derom, Ediers en Forrier, de be roepen beslissing he eft
verleend;
Overwegende dat de beroepen beslissing van 25 januari 1984 nietig
is, omdat ze is gewezen door een
tuchtrechtscollege dat, wegens zijn
samenstelling, niet voldeed aan het
algemeen rechtsbeginsel betreffende
de onpartijdigheid van de rechter;
Overwegende dat de bestreden beslissing erop wijst dat de provinciale
raad : 1. duidelijk en « terecht » stelt
dat de belangen van de zieken ernstig in het gedrang komen door de
manier waarop eiser zijn medische
activiteiten over vier verschillende
plaatsen spreidt; 2. « terecht » oordeelt dat de handelwijze van eiser
vanuit geneeskundig oogpunt ondeontologisch is; dat de raad van beroep bovendien zijn zelfstandige redengeving in verband met de patiE~n
ten van Caritas laat voorafgaan door
de zinsnede « " behalve " de door de
provinciale raad gemaakte bedenkingen is het niet te verdedigen dat
( ... ) »; dat de bestreden beslissing de
aan eiser door de provinciale raad
opgelegde maatregel bevestigt;
Overwegende dat de bestreden beslissing derhalve, door te steunen op
de redenen van de beroepen beslissing van 25 januari 1984, de nietigheid ervan overneemt en zelf nietig
is;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van

dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de zaak
naar de raad van beroep van de Orde van Geneesheren, met het Nederlands als voertaal, anders samengesteld.
26 september 1986 - 1• kamer- Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen
- Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en De Bruyn.

Nr. 51
1"

KAMER -

26 september 1986

1° GENEESKUNDE -'-

ORDE VAN GENEESHEREN - BEVOEGDHEID VAN DE PROVINCIALE RADEN EN VAN DE RADEN VAN BEROEP OM INDIVIDUELE MAATREGELEN TE
BEVELEN - BEVEL AAN EEN GENEESHEER
ZIJN MEDISCHE ACTIVITEITEN OP EEN BEPAALDE WIJZE TE BEPERKEN - GRONDSLAG
EN AARD VAN DIE MAATREGEL.

2° GENEESKUNDE -

ORDE VAN GENEESHEREN - BEVOEGDHEID VAN DE PROVINCIALE RADEN EN VAN DE RADEN VAN BEROEP OM TUCHTMAATREGELEN TOE TE PASSEN - K.B. NR. 79 VAN 10 NOVEMBER 1967,
ARTT. 6, 2°, EN 13, EERSTE LID - BEVOEGDHEID OM INDIVIDUELE PREVENTIEVE MAATREGELEN TE BEVELEN - K.B. NR. 78 VAN 10
NOVEMBER 1967, ART 38, § 3 - DUBBELE
BEVOEGDHEID.

1• De provinciale raden en de raden van

beroep van de Orde van Geneesheren
die oordelen dat het verantwoord is
aan een geneesheer te bevelen zijn
medische activiteiten op een bepaalde
wijze te beperken, rekening houdende
met de concrete omstandigheden waarin hij zijn beroep uitoefent, ten einde
te voorkomen dat een regel van de medische plichtenleer, die de continurteit
van de verzorging waarborgt, door
hem wordt overtreden, roepen aldus
die regel niet zelf in het leven, maar
erkennen hem alleen als bestaande en
zorgen ervoor dat hij in dat bepaald
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geval wordt nageleefd, zonder zodoende een tuchtsanctie uit te spreken (1).
2° Art. 38, § 3, K.B. nr. 78 van 10 nov.
1967 dat aan de provinciale raden en
aan de raden van beroep van de Orde
van Geneesheren bevoegdheid verleent
om, in afwachting van de inwerkingtreding van de code van de medische
plichtenleer, in bepaalde gevallen
tuchtmaatregelen toe te passen, doet
geen afbreuk aan de algemene bevoegheid die krachtens de artt. 6, :t', en 13,
eerste lid, K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967
aan die raden is verleend om te waken
over het naleven van de regels van de
medische plichtenleer en over de handhaving van de eer, de bescheidenheid,
de eerlijkheid en de waardigheid van
de leden van de Orde en deswege
tuchtmaatregelen te treffen ter zake
van door die ]eden begane fouten dan
wei bepaalde individuele maatregelen
te bevelen om overtreding van die l"egels te voorkomen.

(! ... T. ORDJ.: 'IAN GENEESHEREN)
ARREST

(A.R. nr. 5222)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 25 november 1985
gewezen door de raad van beroep
van de Orde van Geneesheren, met
het Nederlands als voertaal;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 38, § 3, van het
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de geneeskunst, de
verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, 6,
2°, 13 en 15, § 1. van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde van Geneesheren, 97 van
de Grondwet en 6, § 1, van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, ondertekend op 4 november
1950 te Rome en goedgekeurd door de
wet van 13 mei 1955, van het algemeen
rechtsbeginsel betreffende de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de
rechter, en van het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten,
(1) Cass., 6 okt. 1978 en
(A.C., 1978 79, 150 en 949).

10 april

1979
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doordat de bestreden beslissing steunt
op de volgende consideransen : « Het is
juist dat de in artikel 22 vervatte regel
van de Code van geneeskunde plichtenleer geen kracht van wet heeft en niet
als algemene regel dwingend kan opgelegd worden; wat echter wel kracht van
wet heeft is artikel 15, § 1, van het
koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967, dat bepaalt dat de nationale
raad de algemene beginselen en regels
vaststelt betreffende de zedelijkheid, de
eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid, de
waardigheid en de toewijding die onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van het
beroep en dat deze beginselen en regelen de code vormen van de medische
plichtenleer; het kan niet ontkend worden dat het beroep van geneesheer sinds
onheuglijke tijden aan deontologische re·
gels gebonden is en dat voornoemd
koninklijk besluit de nationale raad als
een ter zake gezaghebbend orgaan erkent; wanneer deze bepaalde ongeschreven regels op schrift heeft gesteld zonder
dat die door de Koning bekrachtigd werden, betekent dit nog niet dat de erin
vervatte principes zelf niet dienen nageleefd te worden; het betekent aileen dat
het feit zelf van een dezer regels te overtreden niet automatisch een inbreuk op
de deontologie betekent, maar dat de organen van de Orde telkens in concreto
dienen te onderzoeken of de betrokken
geneesheer enige regel van de plichtenleer heeft overtreden; of de regel in
kwestie in een code is opgenomen heeft
alleen belang in zoverre er kan uit opgemaakt worden welke mening de nationale raad - ingevolge de hem door de
wetgever opgelegde taak - over een bepaalde kwestie erop na houdt; deze mening is niet bindend maar kan richtinggevend zijn; meteen is het bezwaar
weerlegd tegen het nemen van maatregelen van zogenaamde algemene aard;
het is niet omdat een bepaalde concrete
toestand aan een algemeen beginsel getoetst wordt en geregeld tot een daarmee
overeenstemmende maatregel leidt dat
deze beslissing moet geacht worden een
" algemene en als regel geldende beschikking " te zijn zoals artikel 6 van het
Gerechtelijk Wetboek ook aan rechters
verbiedt; het volgen van een bepaalde jurisprudentie is geen overtreding van dit
verbod; anderzijds bepaalt artikel 6, 2o
van het koninklijk besluit nr. 79 van 10
november 1967 dat de provinciale raden
bevoegd zijn om te waken over het naleven van de regelen van de medische
plichtenleer en over de handhaving van
de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid
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en de waardigheid van de !eden van de
Orden; zij krijgen zelfs bevoegdheid desgevallend uit dien hoofde tuchtmaatregelen te nemen; maar het woord waken betekent ook dat zij de bevoegdheid hebben geval per geval maatregelen te
nemen om inbreuken op de regelen te
voorkomen wanneer zij zien dat bepaalde toestanden dreigen in conflict te komen met de naar tijd en omstandigheden evoluerende regelen van de deontologie; nu is het onbetwistbaar dat wanneer de activiteit van een geneesheer in
tijd en ruimte versnipperd wordt omdat
hij zich nu eens hier dan weer daar bevindt, al dan niet volgens een bepaald
tijdschema, dit zijn bereikbaarheid benadeelt en aldus de continui:teit van de zorgen in het gedrang brengt; ter zake werd
aileen toepassing gemaakt van de voor
de hand liggende regel en algemeen aanvaard principe dat het niet past dat een
geneesheer zijn bedrijvigheid over verschillende kabinetten spreidt; een ander
bezwaar geldt het beweerd gebrek aan
onpartijdigheid; ten onrechte beklaagt
(eiser) er zich over dat het dezelfde raad
is die van meet af, zonder hem te horen,
een beslissing heeft getroffen; in de eerste plaats kan hier worden aangemerkt
dat er geen sprake is van een tuchtsanctie tegen een " beklaagde "; de raad
heeft eenvoudig gemeend dat de gespreide activiteiten van dr. Heughebaert niet
!anger beantwoorden aan de thans geldende opvattingen ter zake en heeft hem
de keus gelaten : ofwel vrijwillig beperken ofwel " procederen " (brief van 29
april 1983); het is nadat hij voor dit laatste geopteerd had dat hij zijn standpunt
voor het bureau heeft kunnen uiteenzetten en dit vervolgens voor de raad heeft
kunnen verdedigen, bijgestaan door zijn
raadsman; de raad heeft ter zake zowel
de letter als de geest van de wet geeerbiedigd »,
terwijl, eerste onderdeel, ...
tweede onderdeel, ...
derde onderdeel, in het in onderhavige
procedure door de provinciale raad en
door de raad van beroep toegepaste
systeem, deze raden met betrekking tot
de spreiding van de activiteiten van de
geneesheer de bevoegdheid hebben terzelfder tijd te bepalen wat tot de deontologische plichten van de geneesheer behoort en maatregelen te treffen ter
sanctionering van deze plichten; dit ontegensprekelijk betekent dat deze raden
terzelfder tijd regelgevende bevoegdheid
hebben - waar ze de norm bepalen -,
en een rechtsprekende bevoegdheid -
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waar ze maatregelen treffen ten overstaan van de geneesheren die de (door
hen bepaalde) norm overschrijden -;deze regelgevende bevoegdheid tevens ge!ndividualiseerd is, vermits deze raden
ab initio bepalen welke de deontologische plichten zijn van elke aan hun jurisdictie onderworpen geneesheer; zij aldus bij de beoordeling van eventuele
tekortkomingen van dezelfde geneesheer
onvermijdelijk bei:nvloed zijn door de regel die zij hem hebben opgelegd; waaruit
volgt dat zowel de beslissingen van de
provinciale raad als de bestreden beslissing van de raad van beroep uitgesproken werden met miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding
der machten, met toepassing waarvan
hetzelfde orgaan niet tegelijk regelgevend en rechtsprekend mag optreden,
alsook van het algemeen rechtsbeginsel
betreffende de onafhankelijkheid en de
onpartijdigheid van de rechter, en bovendien van artikel 6, § 1, van het Europees
Verdrag van 4 november 1950, luidens
hetwelk een ieder bij het vaststellen van
zijn burgerlijke rechten en verplichtingen recht heeft op een eerlijke behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie;
vierde onderdeel, .. .
vijfde onderdeel, .. .
zesde onderdeel, zolang de Code van
de geneeskundige plichtenleer niet in
werking is getreden, de tuchtmaatregelen en de individuele maatregelen om inbreuken te voorkomen of te beeindigen,
en die geen tuchtmaatregelen zijn,
slechts kunnen genomen worden in de
gevallen opgesomd in artikel 38, § 3, van
het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967; de spreiding van de activiteiten van de geneesheer in dit artikel
niet voorzien werd, zodat de bestreden
besli.ssing ten onrechte maatregelen treft
ten laste van eiser (schending van de artikelen 38, § 3, van het koninklijk besluit
nr. 78 van 10 november 1967, 6, 2°, 13 en
15, § 1, van het koninklijk besluit nr. 79
van 10 november 1967):

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Dat de onderdelen feitelijke
grondslag missen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de bestreden beslissing oordeelt : dat, krachtens ar-
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tikel 15, § 1, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967,
de nationale raad van de Orde van
Geneesheren bevoegd is om de algemene beginselen en de regels vast
te stellen 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; dat, wanneer deze
raad bepaalde ongeschreven regels
op schrift heeft gesteld, zonder dat
die door de Koning bekrachtigd werden, dit nag niet betekent dat de
erin vervatte principes zelf niet dienen te worden nageleefd; dat, nu de
continu'iteit van de verzorging moet
verzekerd zijn, als voor de hand liggende regel en algemeen aanvaard
beginsel geldt dat een geneesheer
zijn activiteiten niet zodanig over
verschillende kabinetten mag spreiden dat « dit zijn bereikbaarheid benadeelt en aldus de continu'iteit van
de zorgen in het gedrang brengt »;
Overwegende dat de raad van beroep, dam· te oordelen dat de door
de provincia1e raad ten opzichte van
eiser bevolen maatregel tot beperking van zijn medische activiteiten,
rekening houdende met de concrete
omstandigheden waarin hij zijn beroep uitoefent, verantwoord is ten
einde te voorkomen dat een regel
van de medische plichtenleer, die de
continu'iteit van de verzorging waarborgt, door hem zou worden overtreden, evenmin als de provinciale
raad die regel zelf in het leven
roept, maar aileen als bestaande erkent, en ervoor waakt dat hij in een
bepaald geval wordt nageleefd en
overigens ter zake geen tuchtsanctie
uitspreekt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het vierde onderdeel betreft:
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het vijfde onderdeel betreft :
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Dat het onderdeel, dat op een verkeerde uitlegging van de bestreden
beslissing berust, feitelijke grandslag mist;
Wat het zesde onderdeel betreft :
Overwegende dat de provinciale
raden en de raden van beroep van
de Orde van Geneesheren, krachtens de artikelen 6, 2°, en 13, eerste
lid, van het koninklijk besluit nr. 79
van 10 november 1967, bevoegd zijn
om te waken over het naleven van
de regels van de medische plichtenleer en over de handhaving van de
eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van de leden van de Orde; dat zij, benevens
hun bevoegdheid om wegens door
bedoelde leden begane fouten tuchtmaatregelen te treffen, oak, krachtens voormelde bepalingen, bepaalde individuele maatregelen mogen
bevelen ten einde een overtreding
van de regels van de medische
plichtenleer te voorkomen;
Overwegende dat artikel 38, § 3,
van het koninklijk besluit nr. 78 van
10 november 1967 betreffende de
uitoefening van de geneeskunst, de
verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, dat aan de raden van de
Orde van Geneesheren bevoegdheid
verleent om, in afwachting van de
inwerkingtreding van de Code van
medische plichtenleer, in geval van
het niet-naleven van de in die bepaling vermelde voorschriften, op hun
leden tuchtmaatregelen toe te passen, geen afbreuk doet aan de bovengemelde algemene bevoegdheid
van die raden tot het treffen van
tuchtmaatregelen telkens als andere
regels van de medische plichtenleer
worden overtreden, en tot het nemen van bepaalde individuele maatregelen, telkens als de naleving van
die regels in gevaar wordt gebracht;
Dat
recht;

het

onderdeel

faalt

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

Frans gesteld zijn (2). (Art. 52, § 1,
Taalwet Bestuurszaken.) (a)

26 september 1986 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Matthys - GeJijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Claeys Bouuaert en De Bruyn.

KAMER -

29 september 1986

1° ARBITRAGEHOF EEN DECREET -

VERNIETIGING VAN
GEVOLG.

2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
ARBITRAGEHOF - VERNIETIGING VAN
EEN DECREET - GEVOLG.

ao

TAALGEBRUIK - SOCIALE BETREKKINGEN - BEDRIJF MET EXPLOITATIEZETEL
IN HET FRANSE TAALGEBIED - IN HET NEDERLANDSE TAALGEBIED TEWERKGESTELDE
WERKNEMER - TE GEBRUIKEN TAAL.

1• en 2• Door het Arbitragehof vernietig-

de bepalingen van een decreet worden
geacht nooit te hebben bestaan en
hebben in beginsel geen gevolgen (1).
(Artt. 6 en 7, § 1, Wet Arbitragehof.)

a·

{DESMET T. ISOBELEC N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 4206)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 april 1983 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof,
op 14 mei 1984 gewezen (4);
Gelet op het arrest, op 12 juni
1986 door het Arbitragehof gewezen
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De arbeidsovereenkomst door een
prive-nijverheids-, handels- of financiebedrijf waarvan de exploitatiezetel in
het Franse taalgebied is gevestigd, met
een in het Nederlandse taalgebied tewerkgestelde werknemer, evenals de
door het bedrijf aan de werknemer gezonden ontslagbrief moeten in het

{1) Zie: Beschouwingen over de gevolgen
van de door het Arbitragehof gewezen arresten, rede uitgesproken door procureur-generaal E. Krings op de p!echtige openingszhting
van het Hof, de 2e september 1985, inzonderheid nrs. 9 e.v.

(5);

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, eerste lid, 2, a, 4,
10 van het decreet van 19 juli 197a van
de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap tot regeling van het
gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de
werknemers, alsmede van de door de
wet en de verordeningen voorgeschreven
akten en bescheiden van de ondernemingen, 52, § 1, eerste lid, van de bij koninklijk besluit van 18 juli 1966 gecoordineerde wetten op het gebruik van de talen in
bestuurszaken, 9, a9, § 1, 70, 71, 79, 82, 87
van de wet van a juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten en 59bis, § a, a·,
van de Grondwet,
doordat bet arrest vooreerst vaststelt :
dat eiser in zijn brief van 4 november
1980 ermee akkoord ging dat de overeenkomst verbroken was vanaf einde oktober 1980; dat eiser van 18 augustus 1980
tot eind oktober 1980 als handelsvertegenwoordiger in dienst was van verweerster en, zij het niet uitsluitend, in het
Nederlandse taalgebied werd tewerkge{2) Zie Cass., 14 mei 1984, A.R. nr. 4206
(A.C., 1983-84, nr. 523) met cone!. O.M.; Arbitragehof, 30 jan. en 12 juni 1986 (St. 12 feb. en
24 juni 1986).
{3) Thans decreet van 29 juni 1982 van de
Franse Gemeenschapsraad inzake de bescherming van de vrijheid van het taa!gebruik van
de Franse taal in de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel, alsook
van akten en documenten van ondernemingen
opgelegd door de wet en de reglementen.
(4) A. C., 1983-84, nr. 523.
(5) Belgisch Staatblad, 24 juni 1986.
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steld; dat, hoewel zowel de maatschappelijke zetel als de exploitatiezetel van verweerster gevestigd is in het Franse
taalgebied en ze geen exploitatiezetel
heeft in het Nederlandse taalgebied, het
Taaldecreet van 19 juli 1973 op de
tewerkstelling van eiser van toepassing
was en dat verweerster voor de akten en
bescheiden, die voorgeschreven zijn bij
de wetten en reglementen en voor die
welke bestemd zijn voor haar personeel,
de taal dient te gebruiken van het gebied
waar haar exploitatiezetel gevestigd is;
het arrest vervolgens eisers vordering tot
betaling van 220.794 frank, dit is 207.750
frank als opzeggingsvergoeding en 13.044
frank als gewaarborgd maandloon voor
oktober 1980, vermeerderd met de interest en de kosten van het geding, als ongegrond afwijst, onder meer op de
gronden: « dat, wanneer, in verband met
de tewerkstelling van (eiser), de Taalwet
aan (verweerster) het gebruik van het
Frans voorschreef en het Taaldecreet
haar het gebruik voorschreef van het Nederlands, ze, in beginsel, wettelijk een
van beide talen mocht gebruiken; dat
(verweerster), volgens de Taalwet, een in
het Frans gesteld bediendencontract
mocht opstellen voor de tewerkstelling
van (eiser), met een proefbeding van zes
maanden, en tussen de partijen in beginsel een geldig akkoord tot stand kwam,
wanneer (eiser) dit contract ondertekende op 12 augustus 1980 zonder dat er in
zijnen hoofde enig wilsgebrek aanwezig
was; dat, volgens dezelfde Taalwet, (verweerster) aan die overeenkomst, ook op
3U oktober 1980, nadat (eiser) meer dan
zeven dagen arbeiusongeschikt was wegens ziekte, een einde kon stellen tijdens
de proeftermijn, met een in het Frans
gestelde aangetekende brief; dat, ten
aanzien van het in het Frans gestelde
contract en ten aanzien van de in dezelfde taal gestelde aangetekende brief, het
arbeidshof de sanctie van artikel 10 van
het Taaldecreet niet kan uitspreken wanneer een gelijkwaardige (en nog steeds
in werking zijnde) wettelijke bepaling,
de Taalwet, aan (verweerster) het gebruik van het Frans niet aileen toeliet,
maar ook voorschreef; dat de niet-naleving van het Taaldecreet in principe een
misdrijf is (artikel 12), maar er geen misdrijf is wanneer het feit door de wet
voorgeschreven en door de overheid bevolen is (artikel 70 Strafwetboek); dat (eiser) dan ook geen aanspraak kan maken
op een vergoeding wegens contractbreuk;
dat, daar tussen de partijen een geldige
schriftelijke overeenkomst, met geldig
proefbeding, werd afgesloten en de over-
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eenkomst werd be1Hndigd gedurende de
proeftermijn, (eiser) op geen hoger gewaarborgd loon aanspraak kon maken
dan hetgeen hem door (verweerster)
werd uitbetaald overeenkomstig artikel
71 van de Arbeidsovereenkomstenwet •,
terwijl, zoals overigens het arrest vaststelt, zowel voormeld decreet van 19 juli
1973 - dat het gebruik van het Nederlands, op straffe van absolute nietigheid,
voorschrijft - als artikel 52, § 1, eerste
lid, van de op 18 juli 1966 gecoordineerde
wetten op het gebruik van de talen in
bestuurszaken, naar luid waarvan verweerster het Frans diende te gebruiken
voor de akten en bescheiden die bestemd
zijn voor haar personeel, op onderhavige
arbeidsovereenkomst en door verweerster op 30 oktober 1980 opgestelde aangetekende brief tot eenzijdige beeindiging
van deze overeenkomst toepasselijk zijn;
aangezien de grondwetgever in artikel
59bis, § 3, 3°, bepaalt dat de regeling van
het gebruik van de talen in de Nederlandse en Franse taalgebieden tot de uitsluitende bevoegdheid van de cultuurraden, thans de gemeenschapsraden behoren, waaruit volgt dat voormelde gecoordineerde wetten - op het tijdstip van
het opstellen van de arbeidsovereenkomst en de aangetekende brief - aileen voorlopig van kracht bleven in het
Franse taalgebied, in afwachting van een
decreet van de Raad van de Franse Gemeenschap, deze voorlopige wettelijke
regeling, in het kader van het hierboven
weergegeven conflict, moet wijken voor
de toepassing van de bepalingen van het
decreet van 19 juli 1973; de bedoelde
arbeidsovereenkomst en aangetekende
brief, die in het Frans werden opgesteld,
derhalve overeenkomstig artikel 10, eerste lid, van het decreet van 19 juli 1973,
absoluut nietig zijn « ex tunc • en geacht
moeten worden niet te hebben bestaan,
waaruit volgt dat de partijen waren verbonden door een voor onbepaalde duur
gesloten arbeidsovereenkomst die eiser
het recht verleende, overeenkomstig de
artikelen 37, 39 en 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet, op de inachtneming
van een opzeggingstermijn of, bij gebreke hiervan, op een opzeggingsvergoeding
en, overeenkomstig artikel 70 van dezelfde wet, op een gewaarborgd maandloon;
het arrest bijgevolg niet wettig op de
hierboven weergegeven gronden eisers vordering ongegrond kan verklaren :
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat : eiser sedert 13
augustus 1980 tot einde oktober 1980
als
handelsvertegenwoordiger in
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dienst was van verweerster, wier exploitatiezetel in het Franse taalgebied gevestigd is; eiser in het Nederlandse taalgebied was tewerkgesteld, zij het niet uitsluitend; de
arbeidsovereenkomst, die een proefbeding bevatte, in het Frans was gesteld evenals de aangetekende brief
van 30 oktober 1980, waarbij verweerster de overeenkomst op staande voet beeindigde;
Dat het arrest voorts vaststelt dat
eiser van verweerster een opzeggingsvergoeding vorderde op grond
dat de in de Franse taal gestelde arbeidsovereenkomst nietig was, want
strij dig met het voorschrift van het
decreet van de Cultuurraad voor
de Nederlanse Cultuurgemeenschap
van 19 juli 1973 tot regeling van het
gebruik van de talen voor de sociale
betrekkingen tussen werkgevers en
werknemers, alsmede van de door
de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van
de ondernemingen, welk decreet,
volgens eiser, toepasselijk was omdat hij in het Nederlandse taalgebied was tewerkgesteld; dat eiser op
dezelfde rechtsgrond bijkomend gewaarborgd loon voor zijn arbeidsongeschiktheid van 20 tot 31 oktober
1980 vorderde;
Overwegende dat het arbeidshof
eisers vorderingen afwij st, op grond
dat de arbeidsovereenkomst tussen
de partijen wettig in het Frans was
gesteld, met toepassing van het bepaalde in artikel 52 van de wetten
op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoordineerd op 18 juli 1966;
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alsmede van de door de wet en de
verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen " de woorden " of die personeel in het Nederlandse taalgebied
tewerkstellen " werden vernietigd, is
de prejudiciele vraag zonder voorwerp in zoverre ze betrekking heeft
op dit decreet; 2. Artikel 52 van de
wetten op het gebruik van de talen
in bestuurszaken, gecoordineerd op
18 juli 1966, houdt geen schending
in van de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld
voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de
Gemeenschappen en de Gewesten »;
Overwegende eensdeels dat, ingevolge de artikelen 6 en 7, § 1, van de
wet van 28 juni 1983 houdende de
inrichting, de bevoegdheid en de
werking van het Arbitragehof, de
vernietiging van de woorden << of die
personeel in het Nederlandse taalgebied tewerkstellen » in artikel 1, eerste lid, van het voormelde decreet
van 19 juli 1973 door het arrest van
het Arbitragehof van 30 januari
1986, en de bekendmaking van dat
arrest in het Belgisch Staatsblad
van 12 februari 1986, de vernietigde
woorden moeten worden geacht
nooit te hebben bestaan en, nu het
Arbitragehof geen toepassing heeft
gemaakt van artikel 6, tweede lid,
derhalve geen gevolgen hebben;
Dat anderdeels moet worden aangenomen dat artikel 52, § 1, van de
wetten op het gebruik van de talen
in bestuurszaken geen schending
van artikel 59bis, §§ 3, 3°, en 4, tweede lid, van de Grondwet inhoudt,
Overwegende dat het Arbitragehof inzoverre dat artikel 52 bepaalt dat
in zijn arrest van 12 juni 1986, in het toepasselijk is op het gebruik
antwoord op de vraag die door het van de talen door de private nijverHof was gesteld, voor recht zegt : heids-, handels- of financiebedrijven
ten aanzien van hun personeel;
« 1. Ten gevolge van het arrest van
het (Arbitragehof) van 30 januari
Overwegende dat gezegd artikel
1986 waarbij in artikel 1, eerste lid, 52 voorschrijft dat de erin vermelde
van het decreet van de Cultuurraad bedrijven voor de akten en bescheivoor de Nederlandse Cultuurge- den, die voorgeschreven zijn bij de
meenschap van 19 juli 1973 "tot re- wetten en reglementen en voor die
geling van het gebruik van de talen welke bestemd zijn voor hun persovoor de sociale betrekkingen tussen neel, de taal gebruiken van het gede werkgevers en de werknemers, bied waar hun exploitatiezetel of on-
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derscheiden exploitatiezetels gevestigd zijn;
Overwegende dat het bestreden
arrest dientengevolge, nu het vaststelt dat de exploitatiezetel van verweerster in het Franse taalgebied is
gelegen, de beslissing dat de ararbeidsovereenkomst tussen de partijen ten deze geldig in het Frans was
opgesteld, wettelijk verantwoordt;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
29 september 1986 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Biitzler.
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1° BESLAG

BESLAGRECHTER
BEVOEGDHEID BESLISSING OVER
RECHTEN VAN DE PART!JEN.

DE

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG -

BURGERLIJKE ZAKEN - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID BESLAGRECHTER BESLISSING
OVER DE RECHTEN VAN DE PARTIJEN.

1o en 2° De beslagrechter is niet bevoegd

om uitspraak te doen over een geschil
betreffende de rechten van de partijen
dat wei verband houdt met de tenuitvoerlegging, maar dat niet gaat over
de rechtmatigheid of de regelmatigheid ervan (1). (Artt. 1395 en 1489
Ger.W.)

-----------------1
(1) Zie FETI'WEIS A. : Bevoegdheid, nr. 412;
CHABOT-LEONARD D. : Saisies conservatoires et

Saisies executions, biz. 57 e.v.; noot C. Caenepeel, onder Rb. Antwerpen, 11 maart 1971,
R. W., 1970-71, 1966.
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(• DE VOORZORG >, SAMENWERKENDE VENNOOTSCHAP C.V. T. DE BOCK)
ARREST

(A.R. nr. 5012)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 maart 1985 door
het Hof van Beroe!) te Antwerpen
gewezen;
Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter van het Hof genomen op 3 juli 1986, waarbij de zaak
naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 569, 5°, 578, 1°,
1395, 1489 van het Gerechtelijk Wetboek,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging,
doordat het arrest de door eiseres
ingestelde vordering in verzet tegen de
procedure van uitvoerend beslag op roerende goederen, handlichting en schadevergoeding afwijst, op grond: dat het
vonnis van 21 juni 1983 van de Arbeidsrechtbank te Mechelen eiseres veroordeelt « om aan (verweerster) een verbrekingsvergoeding van 736.830 frank en
een vakantiegeld van 39.830 frank te betalen, bedragen die naar hun omvang
niet betwist werden; dat (eiseres) op genoemde bedragen de afhoudingen, voorzien door de fiscale en sociale wetgeving,
verrichtte en aan (verweerster) het saldo
liet geworden; dat zij voorhoudt aldus
het vonnis integraal te hebben uitgevoerd; dat er dient van uitgegaan dat de
partij, veroordeeld tot betaling van een
geldsom, deze integraal aan de tegenpartij dient te kwijten; dat evenwel, met de
eerste rechter, dient aanvaard dat niet
kan worden uitgevoerd voor bedragen
dewelke de werkgever om reden van fiscale en sociale wetgeving gehouden is,
hetzij persoonlijk te betalen, hetzij af te
houden aan de bron; dat in onderhavig
geval zowel uit de stukken met betrekking tot de wedde van (venveerster) als
uit de stelling van (eiseres) ter zitting
(waarvolgens [verweerster] zich heeft
vergist en de nettobedragen vorderde)
vaststaat dat in haar vordering voor de
arbeidsrechtbank (verweerster) reeds rekening hield met de fiscale en sociale afhoudingen en enkel de aan haar uit te
keren nettobedragen vorderde en verkreeg; dat deze loutere vaststelling van
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een onbetwistbaar feit niet buiten de
bevoegdheid van de beslagrechter valt,
die immers dient te oordelen over de
rechtmatigheid van de inkorting die (eiseres) toepaste op de bedragen tot betaling waarvan zij veroordeeld werd jegens
(verweerster); dat uit die vaststelling
volgt dat (eiseres) gehouden is de bedragen, waartoe zij veroordeeld werd, integraal aan (verweerster) te kwijten, onverminderd haar verplichting het verschil tussen de brutobedragen en de
nettobedragen aan de fiscus en de sociale zekerheid te storten (...) »,
terwijl, eerste onderdeel, nu het vonnis
van 21 juni 1983 van de Arbeidsrechtbank te Mechelen, derde kamer, waarvan verweerster de gedwongen tenuitvoerlegging vervolgde, eiseres veroordeeld had om aan verweerster de sammen te betalen van 736.830 frank als
opzeggingsvergoeding en van 39.830
frank als vakantiegeld, het arrest, door
te beslissen dat eiseres niet aileen integraal deze sommen diende te betalen,
maar daarenboven de verplichting had
het verschil te betalen tussen de brutoen nettobedragen aan de fiscus en de sociale zekerheid, zich over de grond van
de zaak zelf uitspreekt en dientengevolge de aan de beslagrechter toegekende
bevoegdheid overtreedt; eiseres immers
formeel betwistte dat zij deze bedragen
hoven de veroordeling van het vonnis
van 21 juni 1983 diende te betalen en het
arrest ten onrechte zich daarover uitspreekt en eiseres deze veroordeling op
onwettige wijze oplegt (schending van de
artikelen 569, 5•, 578, 1•, 1395 en 1489 van
het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, uit het proces-verbaal van de openbare terechtzitting van
20 februari 1985 van de derde kamer van
het Hof van Beroep te Antwerpen niet
blijkt welke houding eiseres ter zitting
ten opzichte van de kwestie van de bruto- of nettobedragen heeft aangenomen
en stelde dat verweerster zich zou vergist hebben, zodat de bewijskracht van
dit proces-verbaal wordt miskend (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek) en de regelmatigheid van de beslissing dientengevolge niet kan worden gecontroleerd,
hetgeen het recht van verdediging miskent:

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het hof van beroep, ter beoordeling van de vordering tot opheffing van het beslag,
uitspraak diende te doen over de be-
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twisting of eiseres het veroordelend
vonnis volledig heeft uitgevoerd
door aan verweerster het verschil te
betalen tussen de bedragen waartoe
zij is veroordeeld, en de afhouding
die zij daarop overeenkomstig de
fiscale en sociale wetgeving heeft
verricht;
Overwegende dat de beslagrechter
kennis neemt van de vorderingen
betreffende de middelen tot tenuitvoerlegging; dat hij dient te oordelen of het beslag rechtmatig en regelmatig is; dat hij echter geen
uitspraak mag doen over geschillen
die wei verband houden met de tenuitvoerlegging, maar die niet gaan
over de rechtmatigheid of de regelmatigheid ervan; dat hij onbevoegd
is om uitspraak te doen betreffende
een vordering over de grond, behalve voor de uitzonderingen die de
wet uitdrukkelijk bepaalt;
Overwegende dat het arrest, enerzijds, vaststelt dat het vonnis van 21
juni 1983 van de Arbeidsrechtbank
te Mechelen, op grond waarvan het
uitvoerend beslag werd gelegd, eiseres veroordeelt om aan verweerster
te betalen de naar hun omvang niet
betwiste bedragen van 736.830 frank
en 39.830 frank; dat het, anderzijds,
op grond van stukken onderzoekt of
de aan verweerster toegekende bedragen nettobedragen zijn; dat het
beslist dat eiseres ertoe gehouden is
de bedragen tot betaling waarvan
zij is veroordeeld, integraal aan verweerster te betalen « onverminderd
haar verplichting het verschil tussen
de brutobedragen en de nettobedragen aan de fiscus en de sociale zekerheid te storten zoals voorgeschreven »;
Dat het hof van beroep zodoende
uitspraak doet over een geschil betreffende de rechten van de partijen, namelijk over de verplichting
van eiseres om belasting en socialezekerheidsbijdragen op de toegekende bedragen te betalen, waarvoor
het niet bevoegd is;
Dat het onderdeel gegrond is;
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Nr. 54

Om die redenen, vernietigt het be- het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktostreden arrest; beveelt dat van dit ber 1967 betreffende het rust- en overlearrest melding zal worden gemaakt vingspensioen der werknemers, gewijop de kant van het vernietigde ar- zigd bij de wetten van 27 juli 1971 en 10
1981, 64 van het koninklijk berest; houdt de kosten aan en laat de februari
sluit van 21 december 1967 tot vaststelbeslissing daaromtrent aan de fei- ling van het algemeen reglement betreftenrechter over; verwijst de zaak fende het rust- en overlevingspensioen
naar het Hof van Beroep te Brussel. voor werknemers, gewijzigd bij de
29 september 1986 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Houtekier.
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BEROEPSZIEKTE -

BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - IN AANMERKING TE NEMEN ELEMENTEN - RUSTPENSIOEN.

Ret genot van een rustpensioen komt
niet in aanmerking als element ter bepaling van de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid veroorzaalrt door
een beroepsziekte (1). (Art. 35 Beroepsziektenwet.)
(FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN
T. WOUTERS)
ARREST

(A.R. nr. 5249)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 juni 1985 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1, 35 van de bij koninklijk besluit
van 3 juni 1970 gecoordineerde wetten
oetreffende de schadevergoeding voor
beroepsziekten, gewijzigd bij koninklijk
besluit nr. 24 van 23 maart 1982, 25 van
(1) Senaat, 1963-64, Pari. St., nr. 52, 33, en
Par. Hand., 10 dec. 1963, 174; noot P. Marchal,
onder Arbeidsrechtbank Charleroi, 20 juni
1974, in R.G.A.R., 1975, 9496/1.

koninklijke besluiten van 29 april 1981
en 11 februari 1982, en 37 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
doordat het arrest de beslissing van eiser van 7 oktober 1982 vernietigt en eiser veroordeelt om aan verweerder, als
schadeloosstelling voor diens blijvende
arbeidsongeschiktheid van 73 pet. vanaf
15 oktober 1982 als gevolg van zijn beroepsziekte, een jaarlijkse vergoeding te
betalen, berekend op een blijvende arbeidsongeschiktheid van 73 pet. en een
basisloon van 437.040 frank, op de volgende gronden : « Bij herzieningsbeslissing van het Fonds voor de Beroepsziekten van 7 oktober 1982 werd de door de
beroepsziekte veroorzaakte blijvende arbeidsongeschiktheid van (verweerder),
die voorheen op 63 pet. was vastgesteld,
herleid tot 53 pet. met ingang van 15 oktober 1982; (... ) het Fonds (meende) de totale economische arbeidsongeschiktheid
te moeten herleiden tot 53 pet. door inkrimping van de socio-economische factor tot 3 pet. om reden dat (verweerder),
door het aanvragen en het effectief genieten van een rustpensioen, zich vrijwillig van een groot gedeelte van de arbeidsmarkt heeft teruggetrokken vermits
zijn lucratieve beroepsactiviteit sedertdien wettelijk is beperkt. ( ...) De blijvende arbeidsongeschiktheid is het verlies
of de vermindering van de economische
waarde van de getroffene op de arbeidsmarkt. De graad van de blijvende arbeidsongeschiktheid wordt bepaald aan
de hand van gegevens die het objectief
vermogen tot presteren beinvloeden, zoals de fysieke ongeschiktheid, de leeftijd,
de beroepsbekwaamheid, het aanpassingsvermogen, de omschakelingsmogelijkheid en het concurrentievermogen
van de getroffene op de algemene arbeidsmarkt. Ten deze kan geen rekening
worden gehouden met beschouwingen
die betrekking hebben op louter subjectieve gegevens zoals de beslissingen
van de getroffene in verband met de organisatie van zijn persoonlijk loon en inkomen. De beslissing zich, al of niet
naar aanleiding van de aanvaarding van
een rustpensioen, geheel of gedeeltelijk
- en eventueel tijdelijk - uit de arbeidsmarkt terug te trekken, is een be-
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slissing van voornoemde aard en be!nvloedt niet de objectieve theoretische
mogelijkheden die de getroffene op de
arbeidsmarkt behoudt. In onderhavig geval kan een eventuele financii:He favorisering aileen worden ondervangen door
een wettelijke cumulatieregeling of door
de beperking van het in acht te nemen
basisloon, zoals dit inzake arbeidsongevallen wordt toegepast krachtens artikel
37 van de Arbeidsongevallenwet. De eerste rechter besliste derhalve terecht dat,
gelet op de niet betwiste verergering van
de toestand van (verweerder), de arbeidsongeschiktheid vanaf 15 april 1983, 68
pet. bedraagt »,

terwijl, ...
tweede onderdeel, nu er bij het vaststellen van de oorspronkelijke arbeidsongeschiktheid van verweerder rekening
werd gehouden met 40 pet. fysieke oorzaken en 23 pet. socio-economische oorzaken, eiser terecht kon stellen dat het feit
dat verweerder vrijwillig een rustpensioen had aangevraagd en effectief bekomen had, tot gevolg heeft dat diens arbeidsongeschiktheid dientengevolge uit
socio-economisch oogpunt verminderd
was, daar hij zich niet meer tot de algemene arbeidsmarkt wendde, hetgeen de
socio-economische repercussie op zijn
graad van arbeidsongeschiktheid vermindert (schending van artikel 35 van het
koninklijk besluit van 3 juni 1970); verweerder immers thans als gepensioneerde niet meer volledig als werkzoekende
op de algemene arbeidsmarkt optreedt
en integendeel slechts deelneemt als gepensioneerde aan de marginale arbeidsmarkt voor de beperkte beroepen die
voor deze personen nog openstaan
(schending van de artikelen 25 van het
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober
1967 en 64 van het koninklijk besluit van
21 december 1967); het feit dat deze toestand van verweerder, ten gevolge waarvan hij zich slechts op de marginale arbeidsmarkt kan aanbieden, veroorzaakt
werd door zijn vrijwillige beslissing en
eventueel van tijdelijke duur kan zijn,
aan de vermindering van de socio-economische repercussie op zijn graad van arbeidsongeschiktheid geen afbreuk doet,
temeer dat de vaststelling van zijn graad
van arbeidsongeschiktheid aan elke
nieuwe toestand kan worden aangepast
(schending van artikel 35 van het
koninklijk besluit van 3 juni 1970); het
ter zake niet gaat om enige cumulatieve
regeling maar om de vaststelling van de
gl'aad van arbeidsongeschiktheid van
verweerder enkel op grond van de wet
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op de vergoeding der beroepsziekten
(schending van de artikelen 1, 35 van het
koninklijk besluit van 3 juni 1970 en 37
van de wet van 10 april 1971):

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de blijvende
arbeidsongesehiktheid veroorzaakt
door een beroepsziekte bestaat in
het verlies of de vermindering van
de eeonomisehe waarde van de getroffene op de algemene arbeidsmarkt; dat de omstandigheid dat de
getroffene, op het ogenblik dat
de arbeidsongesehiktheid blijvend
wordt of, daarna, een rustpensioen
geniet, wettelijk geen element is dat
in aanmerking komt ter bepaling
van de graad van de blijvende arbeidsongesehiktheid;
Overwegende dat het arrest vaststelt, zonder op dat punt te worden
aangevoehten, dat de vermindering
van verweerders blijvende arbeidsongesehiktheid van 63 pet. naar 53
pet., waartoe eiser op 7 oktober 1982
ter gelegenheid van een ambtshalve
herziening besloot, gegrond werd op
het feit dat verweerder een rustpensioen had aangevraagd en genoot;
Overwegende dat het arrest, ter
bepaling van de graad van verweerders blijvende arbeidsongesehiktheid, eensdeels weigert het feit dat
verweerder een rustpensioen geniet,
in aanmerking te nemen; dat het anderdeels vaststelt dat de eerder door
eiser erkende graad van blijvende
arbeidsongesehiktheid bereikt was
door de optelling van 40 pet. fysieke
ongesehiktheid en 23 pet. « eeonomisehe repereussie », terwijl uit een
nieuw mediseh onderzoek gebleken
is dat de fysiologisehe ongesehiktheid is toegenomen tot 50 pet.;
Dat het arrest aldus de beslissing
wettelijk verantwoordt dat verweerder vanaf 15 oktober 1982 een blijvende arbeidsongesehiktheid van 73
pet. vertoont en dat eiser op die basis veroordeeld wordt tot betaling
van de jaarlijkse beroepsziektenvergoeding;
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Dat het onderdeel niet kan WOrden aangenomen;
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(BROUWERIJ HAELTERMAN N.V. T. VERSTAPPEN)
ARREST

(A.R. nr. 5281)

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

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 september 1985
door het Arbeidshof te Brussel gewezen;

29 september 1986 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 101 van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en 97 van de Grondwet,
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KAMER -

29 september 1986

1° ARBEIDSOVEREENKOMST -

HANDELSVERTEGENWOORDIGER - UITWINNINGSVERGOEDING- AANBRENG VAN CLIENTEEL
- BEGRIP.

2° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL GEGROND OP DE
SCHENDING VAN EEN DOOR DE RECHTER
TOEGEPASTE WETSBEPALING VERMELDING VAN ALLE FEITELIJKE GEGEVENS.

1" Voor de bepaling van het recht op uit-

winningsvergoeding moet de aanbreng
van clienteel worden beoordeeld met
inachtneming van de ganse duur van
de tewerkstelling van de handelsvertegenwoordiger. (Art. 101 Arbeidsovereenkomstenwet.)
2" De enkele omstandigheid dat de rech-

ter niet alle feitelijke gegevens vermeldt die vereist zijn voor de door
hem toegepaste wetsbepaling, houdt
geen schending van die bepaling in,
onverminderd de verplichting van de
rechter de conclusies van de partijen
te beantwoorden (1).
(1) Cass.,
7
okt.
1983,
redengeving
(A.C., 1983-84, nr. 77). Zie Cass., 1 juni 1984,
A.R. nr. 4203 (A.C., 1983-84, nr. 564).

doordat het arrest, om het beroepen
vonnis te bevestigen en derhalve de veroordeling van eiseres tot betaling van
een uitwinningsvergoeding aan verweerder te handhaven, oordeelt : « (verweerder) legt 25 attesten voor van clienten
die hij zou hebben gemaakt. Desbetreffende begeeft (eiseres) zich aan een uitgesponnen discussie nopens het werkelijk aantal aangebrachte clienten en stelt
daar tegenover de clienten die gedurende dezelfde periode verloren gingen. Nu
weet iedereen dat het verliezen van sommige clienten totaal vreemd is aan de activiteiten van de handelsvertegenwoordiger vooral bij cafe-uitbaters (overlijden, faling, staking activiteit, enz.). De
wet heeft geen formele bepaling gegeven
van wat dient begrepen te worden onder
het begrip aanbreng van clienteel. Ten
slotte dient zulks in concreto beoordeeld
te worden naar de aard van de activiteit », en op grand van voormelde motieven beslist: « de voorgelegde bewijzen
zijn in huidig geval voldoende om aan te
nemen dat er aanbreng van clienteel is
geweest »,
terwijl, eerste onderdeel, de « aanbreng van clienteel » in artikel 101 van
de wet van 3 juli 1978 dient te worden
beoordeeld door een globale evaluatie te
maken van de evolutie van het aantal
klanten, van het zakencijfer en van alle
andere aangevoerde elementen welke
kenmerkend zijn voor de evolutie van de
clienteel; het arrest, door zijn beslissing
van aanbreng van clienteel uitsluitend te
steunen op het numeriek aantal klanten,
artikel 101 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten
schendt; nu bovendien de aangroei of de
afname van het aantal klanten het verschil is tussen hun numeriek aantal
enerzijds op het tijdstip van indiensttreding van de handelsvertegenwoordiger
en anderzijds op het tijdstip van beeindi-

Nr. 56

HOF VAN CASSATIE

ging van zijn dienst, het arrest, door bij
de berekening van de aangroei van de
klanten geen rekening te willen houden
met het aantal verloren gegane klanten,
nogmaals artikel 101 van de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten schendt;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de handelsvertegenwoordiger die een clienteel heeft
aangebracht, aanspraak heeft, onder
de in artikel 101 van de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalde voorwaarden,
op een vergoeding wegens uitwinning; dat het al dan niet bestaan
van de aanbreng van een clienteel
moet worden vastgesteld ten aanzien van de hele periode dat de
werknemer als handelsvertegenwoordiger was tewerkgesteld;
Overwegende dat uit de enkele
omstandigheid dat het arrest ter zake alleen de aangroei van het aantal
klanten vermeldt als feitelijk gegeven, niet volgt dat het zodoende artikel 101 van de wet van 3 juli 1978
schendt; dat het middel niet aanvoert dat eiseres ook andere gegevens die betrekking hadden op de
hele duur van verweerders tewerkstelling, in haar conclusie had aangevoerd en dat het arrest daarop
niet zou hebben geantwoord;
Overwegende dat het arrest de be.lissing dat verweerder gedurende
zijn tewerkstelling een clienteel
heeft aangebracht, laat steunen op
het bewijs van de aanbreng van 25
klanten en op het oordeel dat het
verlies van 14 klanten in 1981 ten
aanzien van het aantal klanten in
1980 niet aan verweerders activiteit
was te wijten; dat het arrest op
grond van die vaststelling en dat
oordeel wettig heeft kunnen beslissen dat verweerder de vereiste aanbreng van clienteel heeft gerealiseerd;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
29 september 1986 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Dassesse en De Gryse.

Nr. 56
2• KAMER - 30 september 1986

1° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN - ONINVERDENKINGDERZOEK GEVORDERD STELLING VAN EEN VERDACHTE - PROCEDURE DIENAANGAANDE DOOR DE RAADKAMER
NIET GEREGELD - VRIJWILLIGE VERSCHLJNING VOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK
- GEVOLG.

2° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENONDERZOEK GEVORDERD INVERDENKINGSTELLING VAN EEN VERDACHTE- PROCEDURE DIENAANGAANDE DOOR DE RAADKAMER NIET GEREGELD - VRIJWILLIGE VERSCHLJNING VOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE
TEGEN HET VEROORDELEND ARREST - VERNIETIGING VAN DAT ARREST EN VAN AL HETGEEN ERAAN VOORAFGAAT VANAF DE OUDSTE NIETIGE HANDELING, T.W. DE VRIJWILLIGE VERSCHIJNING.

3° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENONDERZOEK GEVORDERD INVERDENKINGSTELLING VAN EEN VERDACHTE - PROCEDURE DIENAANGAANDE DOOR DE RAADKAMER NIET GEREGELD - VRIJWILLIGE VERSCHIJNING VOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE
TEGEN HET VEROORDELEND ARREST - VERNIETIGING VAN DAT ARREST EN VAN AL HETGEEN ERAAN VOORAFGAAT VANAF DE OUDSTE NIETIGE HANDELING, T.W. DE VRIJWILLIGE VERSCHIJNING - VERWIJZING NAAR DE
RAADKAMER.

1" Wanneer een onderzoek is ingesteld
en de raadkamer niet heeft beslist
over de schriftelijke vordering van de
procureur des Konings tot verwijzing
van een verdachte naar de correctioneJe rechtbank wegens een feit dat blijkt
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uit het door de onderzoeksrechter medegedeelde dossier, is dat feit bij de
rechtbank niet rechtsgeldig aanhangig
gemaakt door de vrijwillige verschijning van de verdachte (1).
2" en 3" Wanneer een onderzoek is ingesteld en de raadkamer niet heeft beslist over de schriftelijke vordering
van de procureur des Konings, tot verwijzing van een verdaciJte naar de correctionele rechtbank wegens een feit
dat blijkt uit het door de onderzoeksrechter medegedeelde dossier, spreekt
het Hof, als het vaststelt dat de zaak
door de vrijwillige verschijning van de
verdachte niet rechtsgeldig bij het vonnisgerecht aanhangig is gemaakt, vernietiging uit van het veroordelend arrest en van al hetgeen eraan voorafgaat, vanaf de oudste nietige handeling, t. w. de vrijwillige verschijning, en
verwijst het de zaak naar de raadkamer (2). (Artt. 408 en 429 Sv.)
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schreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
C. Wat de telastleggingen B, C en
D betreft:

Over het ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 127, 130, eerste lid, van het Wethoek van Strafvordering, en 15 van de
wet van 1 juni 1849 :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de procureur des
Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde een gerechtelijk onderzoek had gevorderd
tegen een onbekende ter zake van
overtreding van de artikelen 34, 3°,
59, § 1, en 63 van de Wegverkeerswet (telastleggingen B en C); dat hij
vervolgens de raadkamer vorderde
(CHAVATI'E, VANDENHAUTE)
eiser te verwijzen naar de correctionele rechtbank wegens de telastlegARREST
ging A (smaad) en in die vordering
onder meer stelde dat « de onbeken(A.R. nr. 138)
de derde verdachte vernoemd in de
HET HOF; - Gelet op het bestre- aanvankelijke vordering (...) van 24
den arrest, op 13 november 1985 oktober 1984 zich, blijkens de gegedoor het Hof van Beroep te Gent ge- vens van het gerechtelijk onderzoek,
vereenzelvigt met Chavatte Robert,
wezen;
eerste verdachte voornoemd »; dat
I. Op de voorziening van Robert hij eraan toevoegde dat Chavatte
ook moest in verdenking gesteld
Chavatte:
worden wegens dronkenschap aan
het stuur (telastlegging D);
A. Wat de telastlegging E betreft:
Overwegende dat de raadkamer,
Overwegende dat het arrest de
strafvordering wegens die telastleg- bij beschikking van 5 maart 1985,
ging vervallen verklaart door verja- met aanneming van de beweegredenen van het openbaar ministerie, eiring;
Dat de voorziening mitsdien bij ser verwezen heeft naar de Correcgebrek aan belang niet ontvankelijk tionele Rechtbank te Oudenaarde
wegens de telastlegging A, doch niet
is;
beslist heeft, wat eiser betreft, over
de telastleggingen B, C en D;
B. Wat de telastlegging A betreft :
Overwegende dat eiser, ter teOverwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorge- rechtzitting van de Correctionele
Rechtbank te Oudenaarde van 19
april 1985, verklaard heeft vrijwillig
(1) Zie Cass., 25 nov. 1974 (A.C., 1975, 354 en
te verschijnen, onder meer wegens
voetnoot 2), 19 okt. en 20 dec. 1977 (ibid., 1978,
de telastleggingen B, C en D; dat
226 en 492), 5 old. 1982, A.R. nr. 7478
(ibid., 1982-83, nr. 94).
hij, bij vonnis van 19 april 1985, tot
afzonderlijke straffen werd veroor(2) Zie Cass., 2 mei 1978 (A.C., 1978, 1022)
deeld wegens de telastleggingen A
met voetnoot 1 en 2.
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en B en werd vrijgesproken wegens
de telastleggingen C en D;
Overwegende dat het hof van beroep, op de hogere beroepen van eiser en van het openbaar ministerie,
de schuldigverklaring van eiser aan
de telastleggingen A en B bevestigt,
hem bovendien schuldig verklaart
a an de telastleggingen C en D, de
straf uitgesproken bij het beroepen
vonnis wegens de telastlegging A
bevestigt en hem veroordeelt wegens de telastleggingen B en C tot
een enkele straf en wegens de telastlegging D tot een afzonderlijke
straf;
Overwegende dat, nu eiser in verdenking was gesteld wegens de telastleggingen B, C en D in de eindvordering van de procureur des
Konings en de raadkamer daarover
niet heeft beslist, die telastleggingen
tegen eiser niet aanhangig konden
worden gemaakt bij het vonnisgerecht, ook niet door zijn vrijwillige
verschij ning;
Overwegende dat hieruit volgt dat
het arrest, in zoverre het eiser
s?huldig verklaart aan de telastleggmgen B, C en D en hem hiervoor
tot straf veroordeelt, nietig is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eerste eiser Chavatte veroordeelt wegens de telastleggingen B, C en D
en in kosten; vernietigt tevens ten
aanzien van Chavatte en enkel wat
de telastleggingen B, C en D betreft
hetgeen daaraan is voorafgegaan
vanaf de oudste nietige akte, zijnde
zijn vrijwillige verschijning voor de
correctionele rechtbank; verwerpt
zijn voorziening voor het overige;
verwerpt de voorziening van tweede
eiser; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eerste eiser in een
vierde en tweede eiser in de helft
van de kosten; laat de overige kosten ten laste van de Staat; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de
raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Oudenaarde.

II. Op de voorziening van Luc
Vandenhaute:
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A. Wat de telastleggingen B, C, D
en E betreft :
Overwegende dat het arrest enerzijds de strafvordering wegens de
telastlegging E vervallen verklaart
door verjaring en anderzijds, met
bevestiging van het beroepen vonnis, eiser vrijspreekt van de telastleggingen B, C en D;
Dat de voorziening mitsdien bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;
B. Wat de telastlegging A betreft :
Overwegende dat de substantitHe
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

30 september 1986 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal.
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KAMER -

30 september 1986

HOGER BEROEP-

STRAFZAKEN- EENSTEMMIGHEID - GEVALLEN WAARIN EENSTEMMIGHEID IS VEREIST.

Nietig is de beslissing van de appelrechters waarbij dezen, zonder vast te stellen dat de beslissing met eenparige
stemmen is genomen, de door de eerste rechter uitgesproken geldboete verhogen en de veroordeling tot een
hoofdgevangenisstraf bevestigen, ook
al tEerlenen zij, anders dan de eerste
rechter, voor de hoofdgevangenisstraf
ten dele uitstel. (Art. 211bis Sv.) (1).
1-=~------------

(1) Zie Cass., 16 dec. 1974 (A. C., 1975 454) en
13 okt. 1981 (ibid., 1981-82, nr 108). '
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(GEVAERT)
ARREST

(A.R. nr. 393)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 februari 1986 op
verwijzing door het Hof van Beroep
te Brussel gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 17 september 1985 (2);
Over het ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van artikel
21lbis van het Wetboek van Strafvordering:

rest; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Antwerpen.
30 september 1986 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. De Peuter Gelijkluidende conclusie van de h. De-

clercq, advocaat-generaal.
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Overwegende dat het beroepen
vonnis eiser wegens de telastleggingen A, B, C, E en F samen veroordeelde tot een enkele hoofdgevangenisstraf van zes maanden en tot een
geldboete van vijfduizend frank, en
het bestreden arrest eiser veroordeelt wegens de telastleggingen A,
C, E en F samen tot een enkele
hoofdgevangenisstraf van zes maanden met uitstel gedurende drie jaar,
wat het gedeelte betreft dat de ondergane voorlopige hechtenis te boven gaat, en een geldboete van tienduizend frank;
Overwegende dat het arrest derhalve een zwaardere straf uitspreekt
voor de vermengde feiten A, C, E en
F door verhoging van de geldboete;
dat daaraan geen afbreuk wordt gedaan door de omstandigheid dat uitstel verleend wordt voor een deel
van de hoofdgevangenisstraf;
Overwegende dat het arrest niet
vaststelt dat de appelrechters die
beslissing met eenparige stemmen
uitspreken;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde ar-

KAMER -

30 september 1986

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - voRDERING TOT HET INSTELLEN VAN EEN GERECHTELIJK ONDERZOEK - REGELMATIGHEID - VEREISTE.

De beslissing dat het gerechtelijk onderzoek regelmatig is gevorderd, wordt
door het hof van beroep naar recht
verantwoord als dat hoi, op grand van
feitehjke gegevens die het vaststelt,
zegt dat de beginvordering uitgaat van
de bevoegde procureur des Konings en
regelmatig door die magistraat is ondertekend (1).

(BAEYEN)
ARREST

(A.R. nr. 811)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 juni 1986 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van onder andere de artikelen
97 van de Grondwet, 53, 54 en volgende,
61 en volgende, 63 en volgende en 138
van het Wetboek van Strafvordering, en
uit de miskenning van de algemene beginselen die het vooronderzoek beheersen,
doordat het arrest stelt dat uit het
voorhanden typeformulier « vordering tot

1----------------Nota arrest nr. 58

Nota arrest nr. 57 .
(2} A.R. nr 9494, A.C., 1985-86, nr 30

(1} Zie Cass., 17 juni 1986, A.R. nr
(A.C., 1985-86, nr 654}.
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het instellen van een gerechtelijk onderzoek » (stuk 12 van strafdossier) kan afgeleid worden dat er een vordering tot
gerechtelijk onderzoek uitgaat van de
procureur des Konings; het - volgens
het arrest - volstaat dat een onleesbare
krabbel en de vermelding « HN » kan
vergeleken worden met een ter zitting
neergelegd stuk met handtekening van
de bevoegde magistraat; aldus bewezen
wordt dat de oorspronkelijke vordering
tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek uitgaat van de procureur des
Konings,
terwijl door eiser, als beklaagde, opgeworpen en bewezen werd dat het kwestieus stuk geen vermelding droeg van
naam van procureur des Konings; de
aangebrachte « handtekening en de vermelding HN of HH » niet toeliet na te
gaan of de vordering uitgaat van de procureur des Konings, zodat de onderzoeksrechter er dan ook geen regelmatig
gevolg kon aan geven :

Overwegende dat het arrest aldus,
enerzijds, met de- redengeving die
het vermeldt eisers verweer verwerpt en zijn conclusie beantwoordt,
anderzijds, op grond van de feitelijke vaststellingen die het doet, de
beslissing dat het gerechtelijk onderzoek rechtsgeldig werd ingesteld,
naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Overwegende dat het middel niet
preciseert waarin de aangevoerde
schending van artikel 138 van het
Wetboek van Strafvordering zou bestaan;
Overwegende dat eiser bij conclusie het in het middel weergegeven
verweer voerde, ten betoge dat in de
zaak I (notitienummer 5772/85) het
gerechtelijk .onderzoek niet op rechtsgeldige wijze bij de onderzoeksrechter was aanhangig gemaakt, het
gevoerde onderzoek derhalve nietig
is alsook de vervolgingen en de veroordeling die daarop steunen;

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

Overwegende dat het arrest releveert : « Het hof (van beroep) stelt
vast dat de handtekening, geplaatst
onderaan het stuk neergelegd door
het openbaar ministerie ter zitting
van 28 april 1986 met de vermelding
" De procureur des Konings H. Reimans " en dat niet betwist wordt
door (eiser) voornoemd, dezelfde is
als deze geplaatst onderaan de vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek de dato 10 juni
1985. Het is derhalve bewezen dat
de oorspronkelijke vordering tot het
instellen van een gerechtelijk onderzoek uitgaat van de heer procureur
des Konings te Brugge en regelmatig werd gesteld >>;

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

30 september 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. D'Haenens Gelijkluidende conclusie van de h; Declercq, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. P. Chevalier en R. Landuyt, Brugge.
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1 oktober 1986

1° RECHT VAN VERDEDIGING-

VERooRDELING WEGENS HET ALCOHOLGEHALTE
IN HET BLOED - VENULE MET BLOEDMONSTER ZOEKGERAAKT - MISKENNING VAN
HET RECHT VAN VERDEDIGING.

2° BLOEDPROEF -

VEROORDELING WEGENS HET ALCOHOLGEHALTE IN HET BLOED
- VENULE MET BLOEDMONSTER ZOEKGERAAKT- MISKENNING VAN HET RECHT VAN
VERDEDIGING

1o en 2o Het recht van verdediging wordt

miskend door de rechter die een telastJegging « alcoholgehalte in het bloed "
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bewezen verklaart en, om te beslissen
dat dit recht is in acht genomen, enkel
vermeldt dat de beklaagde niet binnen
de wettelijke termijn zijn wens heeft
te Jcennen gegeven om, m.b.t. het
bloedonderzoek, een tegenexpertise te
doen uitvoeren en dat dit recht geenszins in het gedrang is gekomen, oak al
is achteraf de venule met het bloedmonster zoekgeraakt.

(DASSY)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5077)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 maart 1986 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
eiser van de telastlegging C wordt
vriJgesprokeu:
Overwegende dat de voorziening
geen belang heeft en dus niet ontvankelijk is;

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de veroordelende beslissing:

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 30 oktober 1981 tot
wijziging van het ministerieel besluit
van 22 augustus 1959, betreffende inzonderheid de bloedproef met het oog op het
bepalen van het alcoholgehalte, 3, 4, 7,
tweede en derde lid, van het koninklijk
besluit van 10 juni 1959, gewijzigd bij
artikel 1 van het koninklijk besluit van
10 november 1966, 63 van de Wegverkeerswet, gewijzigd bij artikel 10 van de
wet van 9 juni 1975, 97 van de Grondwet
en miskenning van de bewijskracht van
de akten en van het recht van verdediging,
doordat het arrest de telastlegging D
bewezen verklaart op grond dat, nu eiser
niet binnen de wettelijke termijn de
wens te kennen heeft gegeven om een
tegenonderzoek te Iaten uitvoeren, zijn
rechten helemaal geen gevaar hebben
gelopen, ook al is achteraf de venule
zoekgeraakt, hetgeen het hof van beroep
niet weet en ook niet hoeft te weten,
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terwijl, eerste onderdeel, artikel 7, derde lid, van het koninklijk besluit van 10
juni 1959, gewijzigd door artikel 1 van
het koninklijk besluit van 10 november
1966 betreffende inzonderheid de bloedproef met het oog op het bepalen van
het alcoholgehalte, bepaalt dat de venule
met het bloed door de deskundige die de
analyse heeft verricht, na het verstrijken
van een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de bloedafneming, tegen
overgebracht
ontvangstbewijs wordt
naar de griffie van de bevoegde rechtbank;
tweede onderdeel, de artikelen 3 en 4
van het koninklijk besluit van 10 juni
1959 betreffende de bloedproef met het
oog op het bepalen van het alcoholgehalte de minimumhoeveelheid af te nemen
bloed en de minimuminhoud van de venule bepalen alsook de uitwendige kenmerken van de venule; artikel 1 van het
ministerieel besluit van 30 oktober 1981
de andere voorwaarden bepaalt waaraan
de venule moet voldoen; het beginsel van
het recht van verdediging gebiedt dat de
beklaagde of diens raadsman inzage
kunnen krijgen van de overtuigingsstukken die op de griffie van de bevoegde
rechtbank zijn neergelegd opdat ze zowel de stukken zelf als de beschrijving
die daaraan gegeven werd in de daarop
betrekking hebbende processen-verbaal,
zouden kunnen nagaan; het arrest bijgevolg, nu het zich beperkt tot de verklaring dat de rechten van eiser helemaal
geen gevaar hebben gelopen, ook al is
achteraf de venule zoekgeraakt, de telastlegging D niet wettig bewezen verklaart:
Overwegende dat het middel, nu
het de schending van artikel 97 van
de Grondwet en de miskenning van
de bewijskracht van de akten aanvoert zonder aan te geven waarin
die schending bestaat, niet ontvankelijk is wegens vaagheid;
Overwegende voor het overige dat
het arrest, met bevestiging van het
beroepen vonnis, eiser tot een enkele straf van drie maanden gevangenis en een geldboete van honderdvijftig frank veroordeelt wegens de
telastleggingen A (toebrengen van
slagen aan een agent, bekleed met
het openbaar gezag of de openbare
macht) en B (weerspannigheid) en,
na te hebben beslist dat zijn recht
van verdediging niet is miskend, tot
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een andere enkele straf van twee
maanden gevangenis en een geldboete van driehonderd frank wegens
de telastleggingen D (alcohol in het
bloed) en E (artikel 8.3, eerste en
tweede lid, van het Wegverkeersreglement) en hem tevens voor de
duur van drie maanden vervallen
verklaart van het recht tot sturen
na hem schuldig te hebben verklaard aan de telastlegging D, met
dien verstande dat het herstel in het
recht tot sturen afhankelijk wordt
gemaakt van de voorwaarde dat eiser slaagt in de theoretische en
praktische onderzoeken als bepaald
bij artikel 38 van de Wegverkeerswet;
Overwegende dat het arrest, om
te beslissen dat het recht van verdediging van eiser is geeerbiedigd,
zich beperkt tot de vermelding dat
hij « niet binnen de wettelijke termijn zijn wens te kennen heeft gegeven om een tegenonderzoek te Iaten uitvoeren; dat zijn rechten dus
helemaal geen gevaar hebben gelopen, ook al is acheraf de venule
zoekgeraakt, hetgeen het hof (van
beroep) niet weet en ook niet hoeft
te weten »;
Overwegende dat, luidens artikel
4 van het koninklijk besluit van 10
juni 1959, elke venule moet worden
voorzien van een etiket met de
naam en de voornamen van de persoon van wie het bloed afgenomen
werd, alsook de datum en het nummer van het proces-verbaal; dat artikel 7, derde lid, van dat koninklijk
besluit bepaalt dat, na het verstrijken van een termijn van drie maanden gedurende welke het overschot
van het staal wordt bewaard in het
laboratorium van de deskundige die
de analyse heeft verricht, de venule
met het bloedmonster tegen ontvangstbewijs moet worden overgebracht naar de griffie van de
bevoegde rechtbank;
Overwegende dat, hoewel de vermeldingen van het etiket overgenomen zijn in het verslag van de met
de analyse belaste deskundige, de
vernieling of het verlies van die ve-
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nule in de loop van de rechtspleging
de controle op de herkomst van het
geanalyseerde bloed en de onbetwistbare toewijzing ervan aan de
persoon op wie de bloedafneming
werd verricht, onmogelijk maakt en
bijgevolg de verdediging in haar
rechten schaadt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
Overwegende dat de onwettigheid
van de beslissing waarbij eiser wegens de telastlegging D is veroordeeld, zich uitstrekt tot de enkele
straf die, met toepassing van artikel
65 van het Strafwetboek, als hoofdstraf werd uitgesproken voor het geheel van de telastleggingen D en E
alsook tot de vervallenverklaring
van het recht tot sturen; dat zij zich
niet kan uitstrekken tot de veroordeling die wegens de telastleggingen
A en B is uitgesproken, nu. het hof
van beroep impliciet doch onmiskenbaar in feite heeft beslist dat die
misdrijven een ander feit opleverden waaraan niet hetzelfde opzet
ten grondslag lag als aan de sub D
en E omschreven misdrijven;
Overwegende dat, wat de beslissing op de telastleggingen A en B
betreft, de substantiele of op straffe
van
nietigheid
voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen
en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiser
veroordeelt wegens de telastleggingen D en E, hL\m vervallen verklaart
van het recht tot sturen en hem verwijst in de kosten; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeel1
,telijk vernietigde arrest; veroordeelt
1eiser in de helft van de kosten van
:zijn voorziening en laat de overige
helft ten laste van de Staat; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Bergen
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1 oktober 1986
2' kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat: mr. S. Bertouille, Brussel.

KAMER -

4• Art. 6.3, d, Europees Verdrag Rechten

van de Mens ontneemt aan de feitenrechter het recht niet om op onaantastbare wijze te oordelen of, om tot
zijn overtuiging te komen, nag een
aanvullend onderzoek is vereist en
a.m. of er nag een getuige a decharge
dient te worden ondervraagd (2).

Nr. 60
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danigheid heeft doen blijken. (Art. 1
K.B. van 14 maart 1963 houdende inrichting van de Algemene Dienst van
de rijkswacht.)

1 oktober 1986
(HEINRICHS)

1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN VERNIETIG!NG VAN HET BEROEPEN VONNIS
- VERPLICHTING VOOR DE FEITENRECHTER
OM OVER DE ZAAK ZELF TE BESLISSEN GRENZEN.

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN HANDELING OF OPTREDEN VAN EEN LID VAN
DE RIJKSWACHT IN BURGERKLEDIJ, DIE VAN
ZIJN HO"DANIGHFTI' NIET DOET BLIJKEN SANCTIE.

3° GERECHTELIJKE POLITIE -

HANDELING OF OPTREDEN VAN EEN LID VAN DE
RIJKSWACHT IN BURGERKLEDIJ, DIE VAN
ZIJN HOEDANIGHEID NIET DOET BLIJKEN SANCTIE.

4° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
6.3, D - DRAAGWIJDTE.

1• In strafzaken is de appelrechter die
het beroepen vonnis tenietdoet, krachtens art. 215 Sv., dat geen beperkende
bepaling is, verplicht over de zaak zelf
te beslissen, mits die vernietiging niet
hierop is gegrond dat de eerste rechter
niet bevoegd was of niet wettelijk was
geadieerd (1).

a· Nietigheid, hetzij van een optreden of van een handeling van de rijkswacht, hetzij van een °P die handeling
of dat optreden berustend opsporingsonderzoek of onderzoek valt niet af te
leiden uit de enkele omstandigheid dat
het lid van de rijkswacht ten tijde van
zijn optreden of van zijn handeling in
burgerkledij was en niet van zijn hoe-

2• en

(1) Cass., 4 feb 1986, A.R. nr 9750 (A.C.,
1985-86, nr 356) en 4 jum 1986, A.R. nr 4965
(Ibid., 1985 86, nr 618).

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5084)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 februari 1986 in
het Duits en in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers en gelet op de in
diezelfde taal gestelde voorziening
en memorie;
Gelet op de op 18 juni 1986 door
de eerste voorzitter gewezen beschikking waarbij wordt beslist dat
de rechtspleging vanaf de terechtzitting in het Frans zal worden voortgezet;
A.
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
een veroordeling wordt uitgesproken
wegens de telastleggingen 2, 3 en 5 :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van van artikel 215 van het
Wetboek van Strafvordering,
doordat die wetsbepaling de uitoefening van het evocatierecht enkel toestaat
bij vormgebreken en dat een verruiming
van de toepassing ervan enkel mogelijk
is voor zover de draagwijdte van die bepaling tot andere onregelmatigheden in
de vorm kan worden uitgebreid; dat zo-

l-----------------(2) Cass., 3 nov
1981, A.R. nr. 6592
(A.C., 1981-82, nr. 154), 29 okt. 1985, A.R.
nr 9453 (ibid., 1985-86, nr 135); 6 nov 1985,
A.R. nr 4605 (ibid., 1985-86, nr. 150) en 26 feb.
1986, A.R nr 4615 {ibid., 1985-86, nr 140).
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danige uitbreiding ten deze rechtens niet
mogelijk is, nu het beroepen vonnis niet
wegens vormgebrek is tenietgedaan; dat,
derhalve, ten gevolge van de verkeerde
toepassing van artikel 215 van het Wethoek van Strafvordering, eiseres een
rechtsinstantie is ontzegd in strijd met
het algemeen rechtsbeginsel van de
rechtspraak in twee instanties:
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Overwegende dat krachtens artikel 215 van het Wetboek van Strafvordering, dat geen beperkende bepaling is, het appelgerecht, dat het
beroepen vonnis tenietdoet, over de
zaak zelf moet beslissen, mits die
vernietiging niet gegrond is op de
onbevoegdheid van de eerste rechter
of op de omstandigheid dat de zaak
niet wettig bij hem aanhangig was
gemaakt, hetgeen ten deze niet het
geval is;

Ofschoon krachtens art. 98 Ger. W: de
eerste voorzitter van het hof van beroep, in geval van wettige verhindering van een rechter of als er een
plaats van rechter in een rechtbank
van eerste aanleg openstaat, aan een
rechter of een plaatsvervangend rechter uit het rechtsgebied van het hof
van beroep die dit aanvaardt, kan opdragen er tijdelijk zijn ambt waar te
nemen, staan noch dat artikel, noch
enige andere wettelijke bepaling hem
toe een rechter in een rechtbank van
eerste aanleg aan te wijzen om als assessor in een hof van assisen op te treden. (Artt. 98, 121 en 122 Ger.W.)

Overwegende dat de correctionele
rechtbank een juiste toepassing
heeft gemaakt van artikel 215 van
het Wetboek van Strafvordering en
dus de regel van de rechtspraak in
twee instanties niet heeft miskend;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, ...

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

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
1 oktober 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal- Advocaat: mr. H. Veiders, Verviers.

2'

KAMER -

1 oktober 1986

HOF VAN ASSISEN -

AAI\'WIJZING VAN
DE ASSESSOREN - BEVOEGDHEID VAN DE
EERSTE VOORZITTER VAN HET HOF VAN BEROEP.

(MASSARD, DAVENNE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5253)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 mei 1986 door het
Hof van Assisen van de provincie
Luxemburg gewezen op de tegen eisers ingestelde strafvordering;
Over het eerste middel, door de eisers
afgeleid uit de schending van artikel 122
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat de eerste voorzitter van het
Hof van Beroep te Luik, in het kader
van de rechtspleging van het hof van assisen in de onderhavige zaak, bij beschikking van 10 maart 1986 en onder
verwijzing naar de artikelen 98 en 99
van het Gerechtelijk Wetboek, mevr.
Chantal Barbier, rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neufchateau,
heeft aangewezen om als assessor op te
treden in plaats van de leden van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen,
terwijl de artikelen 98 en 99 van het
Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing zijn voor de samenstelling van de
zetel van een hof van assisen, maar enkel als een plaats van rechter in de

142

HOF VAN CASSATIE

rechtbank van eerste aanleg, rechtbank
van koophandel of arbeidsrechtbank
openstaat; dit onderwerp ten deze meer
in het bijzonder geregeld wordt door
artikel 122 van het Gerechtelijk Wetboek, waarin staat dat het hof van beroep, op vordering van de procureur-generaal en beschikkend in algemene vergadering, kan beslissen dat een of meer
van zijn leden die het aanwijst als assessor zullen optreden in plaats van de leden van de rechtbank van eerste aanleg :

Overwegende dat bij de uitspraak
van het arrest het hof van assisen
was samengesteld uit Joachim,
raadsheer in het Hof van Beroep te
Luik, Demanet, rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen,
en Barbier, rechter in de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Neufchateau;
dat laatstgenoemde, met haar instemming, door de eerste voorzitter
van het Hof van Beroep te Luik bij
beschikking van 10 maart 1986
« werd aangewezen om op te treden
als assessor in het hof van assisen
van de provincie Luxemburg voor de
zitting die op 12 mei 1986 te Aarlen
zal geopend worden »;
Dat in die beschikking verwezen
wordt naar de artikelen 98 en 99
van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat in de eerstgenoemde van die
wetsbepalingen onder meer staat
dat, wanneer een rechter wettig verhinderd is of er ten plaats van rechter openstaat in een rechtbank van
eerste aanleg, de eerste voorzitter
van het hof van beroep bij beschikking een rechter of een plaatsvervangend rechter uit het rechtsgebied van het hof van beroep die dit
aanvaardt, kan opdragen er tijdelijk
zijn ambt waar te nemen;
Dat de tweede bepaling handelt
over de zaken waarover de debatten
aan gang zijn of die in beraad zijn
en die bij de aldus aangewezen
rechter aanhangig blijven, wanneer
hij daarin zitting had voor de hem
gegeven opdracht;
Overwegende dat, krachtens artikel 121 van het Gerechtelijk Wethoek, de assessoren van het hof van
assisen voor iedere zaak worden
aangewezen door de voorzitter van
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de rechtbank van eerste aanleg in
de zetel waarvan de assisen worden
gehouden, onder de oudstbenoemde
ondervoorzitters en rechters in die
rechtbank; dat, wanneer het hof van
assisen niet kan worden samengesteld wegens verhindering van een
assessor of van beide assessoren, de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg voorziet in hun vervanging; dat hieruit volgt dat alleen de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in de zetel waarvan de
assisen worden gehouden, bevoegd
is om voor iedere zaak de assessoren aan te wijzen onder de oudstbenoemde ondervoorzitters en rechters
in die rechtbank;
Overwegende dat luidens artikel
122 van het Gerechtelijk Wetboek
het hof van beroep, op vordering
van de procureur-generaal en beschikkend in algemene vergadering,
kan beslissen dat een of meer van
zijn leden die het aanwijst als assessor of plaatsvervangend assessor
zullen optreden in plaats van de leden van de rechtbank van eerste
aanleg, indien de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg zuiks
uitdrukkelijk vraagt of indien hij
zelf niet dertig dagen v66r de opening van de zitting van het hof van
assisen de twee assessoren heeft
aangewezen;
Overwegende dat geen enkele
wetsbepaling aan de eerste voorzitter van het hof van beroep de
bevoegdheid verleent om een rechter van een rechtbank van eerste
aanleg aan te wijzen om als assessor in een hof van assisen op te treden;
Overwegende dat, nu Barbier,
rechter in de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Neufcha.teau, niet overeenkomstig de wet is aangewezen
om als assessor op te treden in het
hof van assisen van de provincie
Luxemburg, dat rechtscollege niet
regelmatig was samengesteld;
Dat het middel gegrond is;
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Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van de
overige, door de eisers voorgedragen
middelen, die niet tot cassatie zonder
verwijzing kunnen leiden, vernietigt
het bestreden arrest; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de zaak naar
het Hof van Assisen te Namen.
1 oktober 1986 - 2• kamer - Vaarzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Resteau - Gelijkluidende canclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advacaten : mrs. P.
Darge, A. Denis, Aarlen.

Nr. 62
1• KAMER - 2 oktober 1986

BETEKENING VAN EXPLOTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - AFSCHRIFT VAN EEN AKTE TER HAND GESTELD AAN EEN KIND DAT
GEEN VOLLE ZESTIEN JAAR OUD IS - GEVOLG.

Wanneer de rechter vaststelt dat het afschrift van een akte, in strijd met art.
35 Ger. W., is ter hand gesteld aan een
kind dat geen valle zestien jaar aud
was, kan hij de betekening van de akte niet nietig verklaren ap grand van
art. 861 Ger. W. (1).

(VERBEECK, STUYCK T. VAN CANEGHEM)

ARREST

(A.R. nr. 5029)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 maart 1985 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
(1) Zie VAN REEPINGHEN, « Vers!ag over de
Gerechtelijke Hervorming "• Ministerie v. Justitie, 1984, dl. I, biz. 55.
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Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 35, derde lid, 860 en, voor zoveel nodig, 861 van het Gerechtelijk Wetboek,
daordat het hof van beroep, na te hebben vastgesteld dat het beroepen vonnis
op 15 december 1983 en op 30 januari
1984 betekend was, dat de eerste betekening gebeurd was in handen van de minderjarige zoon van huidige verweerder
toen dertien jaar oud, en dat de akte var{
boger beroep op 29 februari 1984 was
neergelegd ter griffie, oordeelt dat deze
betekening van 15 december 1983 in
strijd is met het verbod opgelegd door
artikel 35, derde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek; dat door deze onregelmatigheid
de belangen van verweerder geschaad
werden in de zin van artikel 861 van het
Gerechtelijk Wetboek, dat de betekening
nietig moet verklaard worden en geen
gevolgen kan hebben, en het boger beroep van 29 februari 1984 als tijdig en
derhalve ontvankelijk beschouwt,
terwijl artikel 35, derde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek weliswaar bepaalt
dat het afschrift van de te betekenen akte niet mag worden ter hand gesteld aan
een kind dat geen volle zestien jaar oud
is, doch de naleving van dit voorschrift
niet op straffe van nietigheid geldt; artikel 860 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, wat de verzuimde of onregelmatig verrichte vorm ook zij, geen
proceshandeling kan nietig verklaard
worden indien de wet de nietigheid ervan niet uitdrukkelijk heeft bevolen, zoals door eisers in hun conclusie aangevoerd; de wordingsgeschiedenis van artikel 35, derde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek aantoont dat de wetgever een
eventueel verzuim van dit artikel 35, derde lid, niet wenste te sanctioneren met
de nietigheid van de betrokken handeling, zodat het hof van beroep niet alleen
geen antwoord verstrekt op het verweer
van de eisers luidens hetwelk slechts tot
de nietigheid van een pleegvorm kan besloten worden wanneer deze op straffe
van nietigheid voorgeschreven werd
(schending van artikel 97 van de Grandwet), doch tevens onwettig tot het besluit
komt dat de betekening van het exploot
aan een persoon die jonger is dan zestien jaar de nietigheid van de akte tot
gevolg heeft, zelfs indien daartoe tevens
vastgesteld werd dat verweerder geschaad was in zijn belangen zoals bepaald in artikel 861 van het Gerechtelijk
Wetboek » (schending van de artikelen

HOF VAN CASSATIE

144

35, derde lid, 860 en, voor zoveel nodig,
861 van het Gerechtelijk Wetboek:

Overwegende dat het arrest uitsluitend voortgaat op artikelen 35 en
861 van het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat het arrest, nu
noch artikel 35, derde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, noch enige
andere wetsbepaling de nietigheid
van de proceshandeling uitdrukkelijk voorschrijft, wanneer het afschrift van de akte ter hand wordt
gesteld aan een kind dat de voile
leeftij d van zestien j aar niet he eft
bereikt, niet wettig kan beslissen
dat de betekening van het beroepen
vonnis, die op 15 december 1983 geschiedde, met toepassing van artikel
861 van het Gerechtelijk Wetboek
nietig dient te worden verklaard;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de'
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
2 oktober 1986 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Poupart - Andersluidende conclusie (2) van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
Biitzler.
Nota arrest nr. 62:
(2) Het O.M. had geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep, omdat het van
oordeel was dat het bestreden arrest, hoewel
het verkeerdelijk verwijst naar art. 861 Ger.W.,
de beslissing dat de betekening van de akte
aan een kind krachteloos was, naar recht had
verantwoord, door in feite aan te nemen dat,
zoals de verweerder stelde, het kind de akte
met tijdig aan zijn vader had afgegeven, en te
zeggen dat het recht van verdediging derhalve
was geschonden. (Cass., 26 mei 1975, A.C.,
1975, 1014; 15 okt. 1980, ibid., 1980-81, nr. 101
met voetnoot E.L.; R. SOETAERT, « Het toepassingsgebied van de nietigheidsregeling in de
artikelen 860-867 van het Gerechtelijk Wethoek », Tijdschl"ift vaal" PI"ivaati"echt, 1980, blz.
167 e.v.
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KAMER -

2 oktober 1986

CASSATIEMIDDELEN
KEN -

BELASTINGZA-

BEGRIP.

De enkele verklaring van de eiser, tot
staving van zijn vcorziening, dat hij
verwijst naar zijn antwoorden op de
brieven van de provinciegouverneur
over de handhaving van een belastingaanslag in een gemeentebelasting,
maakt geen cassatiemiddel uit (1).

(GEMEENTE HERENT T. O.C.M.W. STAD LEUVEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1277 N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 28 maart 1985
door de bestendige deputatie van de
Provincieraad van Brabant gewezen;
Overwegende dat de voorziening
gericht is tegen een beslissing waarbij een bezwaar van verweerster tegen een aanslag in de belasting JP
de niet gebouwde percelen begrepen
in een niet vervallen verkaveling,
geheven door eiseres over de dienstjaren 1983 en 1984, wordt ingewilligd;
Overwegende dat de enkele verklaring van eiseres, tot staving van
haar voorziening, dat zij verwijst
naar haar antwoordbrieven aan de
gouverneur van 26 juli 1984 en 16
oktober 1984, houdende het oordeel
dat de belastingaanslagen behouden
dienen te l::lijven, geen cassatiemiddel uitmaakt;
En overwegende dat noch uit de
vaststellingen van de beslissing
noch uit de aan het Hof overgelegde
processtukken blijkt dat ambtshalve
een middel dat de openbare orde
raakt, moet worden opgeworpen;
Nota arrest nr. 63:
(1) Zie Cass., 18 mei 1982, A.R. nr. 7160
(A.C., 1981-82, nr. 555).
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
2 oktober 1986 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Caenepeel - GeJijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal.

Nr. 64
1'

KAMER -

OVEREENKOMST

3 oktober 1986
-

STRAFBEDING

-

BEG RIP.

Geen strafbeding, in de zin van de artt.
1152, 1226 en 1229 B. W., is het beding
dat niet strekt tot vergoeding van de
mogelijke schade wegens niet-nakoming van de hoofdverbintenis, maar
wei tot vaststelling van een prijsvermindering voor het geval dat de kwaliteit van de geleverde zaak minder zou
zijn (1).

{PAULYPAINT P.V.B.A. T. INTERCOMMUNALE E5)
ARREST

(A.R. nr. 5006)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 november 1984
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
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heeft, haar tot wet strekt; dat de omstandigheid dat verweerster, ten deze, hogere
of lagere schade heeft ondergaan, niet in
overweging kan genomen worden; dat de
minister van Openbare Werken, in sommige gevallen, boeten kan kwijtschelden;
dat dit tot zijn soeverein oordeel behoort;
dat de door eiseres aangehaalde beslissing van de Rechtbank van Koophandel
te Brussel van 13 mei 1972 niet ter zake
dienend is, vermits het een geval van
vertraging betreft; dat de kwestieuze
verf op de proeven niet voldeed; dat
slechts het coefficient 0,78 bereikt werd;
dat een refactie van 20 percent terecht
werd toegepast,
terwijl eiseres in haar conclusies voor
de eerste rechter, die in hoger beroep
volledig herhaald verklaard werden, aangevoerd had : dat een verschil in de
droogtijd van amper twee minuten in
werkelijkheid te verwaarlozen is in de
praktijk der wegmarkeringen; dat een.
dergelijk verschil zeker geen oorzaak is
van schade voor verweerster en dat dit
verschil geen boete rechtvaardigt van
225.000 frank, vermits verweerster geen
enkel nadeel heeft geleden en zeker
geen nadeel dat zou kunnen begroot
worden op een bedrag van 225.000 frank
(zie de conclusie eiseres voor de eerste
rechter, blz. 3, de vier laatste alinea's, en
blz. 5, alinea 2; de appelconclusie van eiseres, blz. 1, alinea 2); het arrest deze argumenten ten onrechte verwerpt enkel
omdat de overeenkomst tussen partijen
hen tot wet strekt vermits de rechter de
toepassing van contractuele boetebedingen wel degelijk mag weigeren wanneer
hij vaststelt dat de opgelegde boete geen
vergoeding kan uitmaken van de beweerde schade, maar daarentegen aan de
schuldeiser een voordeel zou bezorgen
buiten elke verhouding met de werkelijk
geleden schade :

Overwegende dat het arrest, met
verwijzing naar het beroepen vonOver het tweede middel, afgeleid uit nis, vaststelt : dat eiseres door haar
de schending van de artikelen 6, 1134, inschrijving op een algemene offer1226 en 1229 van het Burgerlijk Wet- te-aanvraag, die door verweerster
hoek,
werd goedgekeurd, zich verbond tot
doordat het arrest de door eiseres te- levering aan deze laatste van een
gen verweerster ingestelde vordering tot hoeveelheid lichtweerkaatsende verf
betaling van een bedrag van 225.000
frank ongegrond verklaart, op grond : op de voorwaarden vermeld in het
dat eiseres toegetreden is tot al de voor- bestek KN76/C74; dat de hoedanigwaarden van het bestek; dat de overeen- heid van de verf moest beantwoorkomst die zij met verweerster gesloten den aan de voorschriften van het
bijzonder bestek waaraan de overheidsopdracht was onderworpen; dat
(1) Zie Cass., 21 nov. 1985, A.R. nr. 7348
(A.C., 1985-86, nr. 194}.
uit de ontleding en de proeven is ge-
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bleken dat de geleverde verf slechts
een waardecoiHficient had van 0,78;
dat artikel 78.3 van het bestek bepaalt dat voor een waardecoefficient
kleiner dan 0,82 maar grater dan
0,76 een refactie van twintig procent
wordt toegepast op de prijs van de
aanneming; dat verweerster, met
toepassing van dit beding, twintig
procent heeft afgetrokken van het
haar door eiseres gefactureerde bedrag;

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

Overwegende dat het beding
waarbij de partijen overeenkomen
dat een prijsvermindering of refactie zal worden toegepast ingeval de
kwaliteit van de geleverde koopwaar
niet beantwoordt aan de voorwaarden van de overeenkomst, geen beding is in de zin van de artikelen
1152, 1226 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek; dat zodanig beding
niet beoogt de schade te vergoeden
die de opdrachtgever door het niet
nakomen van de verbintenis door de
medecontractant zou kunnen lijden,
maar als doel stelt de prijs te bepalen die de opdrachtgever aan zijn
medecontractant verschuldigd is, gelet op de mindere kwaliteit van het
geleverde;

Nr. 65

Overwegende dat, luidens artikel
1134 van het Burgerlijk Wetboek, alle overeenkomsten die wettig zijn
aangegaan, degenen die deze hebben aangegaan, tot wet strekken;

3 oktober 1986 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Matthijs, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Houtekier en van Heeke.

3"

KAMER -

6 oktober 1986

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - LOONARBEIDERS - UITKERINGEN WEGENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID KENNISGEVING VAN DE BESLISSING VAN DE
ADVISEREND GENEESHEER - VORM - ART.
10, K.B. 31 DECEMBER 1963 - GEEN OP STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN BEPALING- GEVOLGEN.

Art. 10, K.B. 31 december 1963 houdende
verordening op de uitkeringen inzake
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, dat bepaalt dat van de beslissingen van de adviserend geneesheer
kennis wordt gegeven met een van de
formulieren opgenomen in de bijlage
van het koninklijk besluit, schrijft niet
voor dat die formulieren op straffe van
nietigheid moeten worden gehanteerd;
uit de omstandigheid dat een kennisgeving niet overeenkomstig dat artikel
is gedaan, valt niet af te leiden dat zij
de termijn van beroep bij de arbeidsrechtbank tegen de beslissing van de
adviserend geneesheer niet doet ]open.

Overwegende dat het arrest, door
te oordelen « dat (eiseres) is toegetreden tot al de voorwaarden van
het bestek; dat de overeenkomst die
zij met (verweerster) gesloten heeft,
haar tot wet strekt; dat de omstandigheid dat (verweerster) ten deze
hogere of lagere schade heeft ondergaan, niet in overweging kan worden genomen », de beslissing naar
recht verantwoordt;

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 maart 1984 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,

(FRANSSEN T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE
MUTUALITEITEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7276)

Nr. 65
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doordat het arrest, na te hebben ge- ontstentenis van enig beroep, een
zegd, enerzijds, dat eiser bij de stopzet- eindbeslissing is geworden, oordeelt
ting van zijn activiteit als loontrekkende dat de vaststelling, bij die beslis·
op 31 januari 1977, zijn hoedanigheid
van gerechtigde in de zin van artikel 75 sing, van de aanvang van eisers
van de wet van 9 augustus 1963 heeft arbeidsongeschiktheid op 31 januari
verloren, nu zijn arbeidsongeschiktheid 1978 « uiteraard, zonder dat daarop
wegens ziekte op dat ogenblik niet er- moet worden gewezen, impliceert
kend werd en, anderzijds, dat de admi- dat voor de voorafgaande periode de
nistratieve beslissing, waarbij de advise- arbeidsongeschiktheid wordt afgerend geneesheer van het ziekenfonds wezen »;
waarbij eiser is aangesloten, de aanDat het arrest, door aldus te vervangsdatum van die arbeidsongeschiktheid op 31 januari 1978 heeft vastge- . klaren dat de erkenning van de
van arbeidsongeschiktheid
steld, een eindbeslissing is geworden bij staat
ontstentenis van enig beroep en uiter- vanaf een bepaalde datum noodzaaard, zonder dat daarop moet worden ge- kelijk impliceert dat de erkenning
wezen, de afwijzing van de arbeidsonge- van die arbeidsongeschiktheid voor
schiktheid voor de voorafgaande periode de voorafgaande periode wordt gevan 1 februari 1977 tot 31 januari 1978 weigerd, en dat ten deze de beslisinhoudt, met wijziging van de beslissing
van de eerste rechter, beslist dat ver- sing tot erkenning van eisers
weerder terecht artikel 75 van de voor- arbeidsongeschiktheid met ingang
noemde wet van 9 augustus 1963 aan- van 31 januari 1978 niet wordt bevoert om betaling te weigeren van de twist en niet meer vatbaar is voor
door eiser gevorderde uitkeringen we- beroep, impliciet maar zeker beslist
gens arbeidsongeschiktheid en derhalve dat de door eiser aangevoerde omdiens rechtsvordering afwijst,
standigheid dat die beslissing stoelt
terwijl noch dat motief noch enig an- op een vergissing, geen invloed op
der antwoordt op de in eisers naam die beslissing kan hebben;
neergelegde conclusie ten betoge dat de
Dat het middel feitelijke granddoor verweerder aangevoerde administratieve beslissing tot erkenning van de slag mist;
arbeidsongeschiktheid aan nietigheid
Over het tweede middel, afgeleid uit
lijdt, nu de adviserend geneesheer van
het ziekenfonds de geneeskundige ge- de schending van de artikelen 75 en 100
tuigschriften, die hem gelijktijdig door van de wet van 9 augustus 1963 tot ineiser en zijn naamgenoot Hilaire Frans- stelling en organisatie van een verplichte
sen zijn toegestuurd, heeft verward en ziekte- en invaliditeitsverzekering, als
op de beslissing waarbij eisers arbeids- aangevuld en gewijzigd, wat voornoemd
ongeschiktheid wordt vastgesteld, de da- artikel 75 betreft, bij artikel 18 van de
tum van 31 januari 1978 heeft vermeld, wet van 5 juli 1971 en, wat artikel 100
wat precies de datum is waarop de betreft, bij de artikelen 3, 84, § 3, van de
arbeidsongeschiktheid van de naamge- wet van 10 oktober 1967, en van de artinoot Hilaire Franssen ingaat; daaruit kelen 7 en 10 van het koninklijk besluit
volgt dat het arrest, dat zijn motivering van 31 december 1963 houdende verordeuitsluitend laat steunen op de bewoordin- ning op de uitkeringen inzake verplichte
gen van die administratieve beslissing, ziekte- en invaliditeitsverzekering, als
zonder uitspraak te doen over de ge- aangevuld en gewijzigd, wat voornoemd
grondheid van dit verweermiddel, niet artikel 7 betreft, bij artikel 4 van de verregelmatig met redenen is omkleed ordening van 2 februari 1972 en, wat be(schending van het in het middel aange- treft artikel 10, inzonderheid artikel 10,
vierde lid, bij artikel 1 van de verordewezen artikel 97 van de Grondwet) :
ning van 18 februari 1976,
Overwegende dat het arrest, na te
doordat het arrest, met de verklaring
hebben vastgesteld, enerzijds, dat dat de administratieve beslissing tot erde vordering tot betaling van de uit- kenning van de arbeidsongeschiktheid
keringen wegens arbeidsongeschikt- door de adviserend geneesheer, waarbij
aanvang op 31 januari 1978 wordt
heid vanaf 1 februari 1978 geen be- de
vastgesteld, « uiteraard, zonder dat daartwisting van verweerders beslissing op moet worden gewezen, impliceert dat
van 13 februari 1978 uitmaakt en, voor de voorafgaande periode van 1 feanderzijds, dat die beslissing, bij bruari 1977 tot 30 januari 1978 de
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arbeidsongeschiktheid wordt afgewezen "• het beroepen vonnis wijzigt en,
onder aanvoering van de bepaling van
het in het middel aangewezen artikel 75
van de wet van 9 augustus 1963, afwijzend beschikt op eisers rechtsvordering
tot betaling van de uitkeringen wegens
arbeidsongeschiktheid vanaf 1 februari
1978,
terwijl, naar luid van artikel 10 van
bovenvermeld koninklijk besluit van 31
december 1963, van elke beslissing van
de adviserend geneesheer inzake aanvang of verlenging van een arbeidsongeschiktheid aan de gerechtigde kennis
moet worden gegeven met een formulier
conform het model bijlage IV en IX van
voornoemd besluit; die formulieren verschillen naargelang het gaat om een beslissing waarbij de staat van arbeidsongeschiktheid wordt erkend of niet wordt
erkend, nu het formulier in dat laatste
geval uitdrukkelijk vermeldt dat de gerechtigde beroep kan instellen overeenkomstig de bepalingen van artikel 100
van de in het middel bedoelde wet van
9 augustus 1963; daaruit volgt dat, door
te oordelen dat een administratieve betot
erkenning
van
arslissing
beidsongeschiktheid op het formulier
bedoeld in bijlage IV, de aanvang van de
arbeidsongeschiktheid vaststelt op een
latere datum dan die vermeld door de
huisarts op het aan de gerechtigde afgegeven doktersattest, met betrekking tot
die vroegere periode van arbeidsongeschiktheid een beslissing van niet-erkenning uitmaakt die, bij ontstentenis van
beroep bij de arbeidsrechtbank, een eindbeslissing is, het arrest dat, nu het aan
de administratieve beslissing tot erkenning van de arbeidsongeschiktheid een
draagwijdte verleent die zij noch naar de
vorm, noch naar inhoud, noch naar haar
gevolgen heeft, de artikelen 7 en 10 van
het in het middel aangewezen koninklijk
besluit van 31 december 1963 schendt, en
bovendien zijn beslissing dat eiser geen
gerechtigde meer is in de zin van artikel
75 van de wet van 9 augustus 1963 en
derhalve vanaf 1 februari 1978 geen
recht meer heeft op de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, niet naar
recht veran~oordt:
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steld door de adviserend geneesheer
die zijn beslissing neemt rekening
houdende met alle gegevens in zijn
be zit;
Dat artikel 10 van hetzelfde
koninklijk besluit met name bepaalt
dat de adviserend geneesheer aan
de gerechtigde kennis geeft van zijn
beslissing met een formulier conform het model bijlage IV of IX,
naargelang het gaat om een beslissing waarbij de staat van arbeidsongeschiktheid wordt of niet wordt erkend;
Overwegende dat het middel het
arrest verwijt aan de administratieve beslissing het karakter van een
eindbeslissing van niet-erkenning te
hebben gegeven, terwijl zij niet is
gegeven op het formulier IX, waarop staat vermeld dat de gerechtigde
beroep kan instellen bij de arbeidsrechtbank, en deze beslissing derhalve geen eindbeslissing is;
Overwegende dat, enerzijds, de
aangevoerde onregelmatigheid van
de kennisgeving van de administratieve beslissing de wettigheid ervan
niet be'invloedt en dat, anderzijds,
ook als de kennisgeving van de beslissing met schending van artikel
10 van voornoemd koninklijk besluit
van 31 december 1963 zou zijn gebeurd, daaruit niet kan worden afgeleid dat die kennisgeving de termijn
van beroep bij de arbeidsrechtbank
niet doet lopen ten aanzien van eiser, nu voornoemd artikel 10 niet
bepaalt dat het gebruik van de formulieren die het aanwijst, op straffe
van nietigheid is voorgeschreven;
Dat het middel naar recht faalt;

Om die redenen, verwerpt de
Overwegende dat artikel 7 van het voorziening; gelet op artikel 1017,
koninklijk besluit van 31 december tweede lid, van het Gerechtelijk
1963 houdende verordening op de Wetboek, veroordeelt verweerder in
uitkeringen inzake verplichte ziekte- de kosten.
en invaliditeitsverzekering bepaalt
6 oktober 1986 - 3' kamer - Voorzitdat de aanvangsdatum van de ter: de h. Bosly, waarnemend voorzitter
arbeidsongeschiktheid wordt vastge- - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijk-
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luidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Simont en Van Ryn.
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6 oktober 1986

1° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GETUIGEN BURGERLIJKE ZAKEN - GETUIGENVERHOREN - BEVOEGDHEID VAN DE AANGEWEZEN
RECHTER- OMVANG.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG-

VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - BURGERLIJKE ZAKEN - GETUIGENVERHOREN - AANGEWEZEN RECHTER - BEVOEGDHEID - DUUR.

1o en 2° Aileen de rechter aangewezen
om de getuigenverhoren te houden is
bevoegd om uitspraak te doen over de
mogelijke tussengeschillen tijdens die
verhoren; die bevoegdheid eindigt pas
wanneer hij de sluiting van het getuigenverhoor heeft bevolen. (Artt. 921,
945 Ger.W.)

COMPAGNIE FRAN<;AISE D'ASSURANCES ET DE
REASSURANCES ET INCENDIE, ACCIDENTS ET
RISQUES DIVERS, IN 'T KORT : GAN INCENDIE
ACCIDENT • VENNOOTSCHAP NAAR FRANS
RECHT T. SPINELLI EA.)
«

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7442)

HET HOF; - Gelet op: 1° de bestreden beschikking op 12 september 1983 genomen door de voorzitter
van de vierde kamer van het
Arbeidshof te Bergen, zitting houdende als rechter-commissaris, 2o het
bestreden arrest, dat op 19 november 1984 door het Arbeidshof te Bergen is gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 8, 9, 11, 918, 921 en
945 van het Gerechtelijk Wetboek en uit
de miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging,
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doordat de bestreden beslissing, na te
hebben gesteld dat men zich niet meer
binnen het wettelijk kader van het getuigenverhoor bevond, beslist dat de rechter-commissaris niet kon ingaan op het
verzoekschrift van eiseres tot vaststelling van het tegenverhoor en dat de vierde kamer van het Arbeidshof te Bergen
uitspraak moest doen over het tussengeschil, op grond « dat van het proces-verbaal van het rechtstreeks getuigenverhoor op 21 maart 1983 aan de partijen
kennis is gegeven », « dat het verzoekschrift ... waarbij dagbepaling van
de tegenverhoren wordt gevraagd, op 6
september 1983 ter griffie van het
(arbeids)hof is ontvangen, en« dat geen
enkel verzoek tot verlenging, als bedoeld
in artikel 51 van het Gerechtelijk Wethoek, van de in artikel 921, derde lid,
van hetzelfde wetboek bedoelde termijn
v66r zijn vervaldag, zijnde 21 april 1981
(lees 1983), is ingediend »,
en doordat het bestreden arrest, na te
hebben vastgesteld « dat de rechter-commissaris volstrekt bevoegd is om kennis
te nemen van het getuigenverhoor en
van alle eventuele tussengeschillen tijdens dat verhoor, dat wil zeggen vanaf
het verzoekschrift tot vaststelling tot ten
vroegste het verstrijken van de termijn
van dertig dagen, bedoeld in artikel 921,
derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
voor de eventuele vaststelling van het tegenverhoor », « dat, nu die termijn verstreken is, de sluiting van het proces-verbaal van het getuigenverhoor overbodig
blijkt en volgt uit de beschikking van de
rechter-commissaris » en « dat de rechter-commissaris, door zijn beschikking,
heeft geoordeeld dat hij buiten het kader
van het getuigenverhoor daarvan geen
kennis kon nemen en geen uitspraak
kon doen over het tussengeschil ... , en ...
het tussengeschil naar de vierde kamer
van het arbeidshof heeft verwczen, nu
de zaak terecht aan hem was onttrokken
bij ontstentenis van een regelmatig ingesteld verzoek tot verlenging, beslist niet
in te gaan op het verzoekschrift, op
grond dat « het (arbeids)hof vaststelt dat
het op 6 september 1983 neergelegde verzoekschrift tot tegenverhoor, niet is ingediend binnen de termijn vastgelegd in
artikel 921, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat ge!ntimeerde (thans eiseres) voor de aldus bepaalde vervaldag
de verlenging van die termijn, overeenkomstig artikel 51, niet heeft verkregen
en ook niet heeft gevorderd >>,

terwijl het wettelijk kader van het getuigenverhoor niet beperkt blijft tot de
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in artikel 931, derde lid, van het Gerech- ·te geven, het algemeen beginsel van het
telijk Wetboek bepaalde termijn, maar recht van verdediging miskent :
zich uitstrekt tot het proces-verbaal van
Over de drie onderdelen samen :
sluiting van het getuigenverhoor als bedoeld in artikel 945 van dat wetboek; die
Overwegende dat enkel de rechter
sluiting niet vanzelf gebeurt maar uit aangewezen om de getuigenverhoeen beslissing van de rechter moet vol- ren te houden, bevoegd is om uitgen; aile tussengeschillen betreffende het
getuigenverhoor, bij ontstentenis van spraak te doen over alle mogelijke
een definitieve sluiting, aanhangig ble- tussengeschillen tijdens die verhoven bij de rechter-commissaris, die in ren en, met name, over de vordering
het arrest alvorens recht te doen van 4 tot het verhoor van de getuigen van
oktober 1982 van het Arbeidshof te Ber- het tegenverhoor;
gen overeenkomstig artikel 918 van het
Dat die bij de wet aan de rechter
Gerechtelijk Wetboek was aangewezen,
en terwijl, eerste onderdeel, de bestreden beslissing, door op grond van de vorenvermelde motieven te beslissen dat
de zaak aan de rechter-commissaris is
onttrokken en door het tussengeschil te
verwijzen naar de kamer die hem had
aangewezen, de organieke regels van de
rechtsprekende bevoegdheid miskent, die
krachtens de wet is toegekend aan de
rechter die is aangewezen om de getuigenverhoren te houden (schending van
de artikelen 8, 11, 921 en 945 van het Gerechtelijk Wetboek), en het bestreden arrest, door, op grond van de vorenvermelde motieven, de beschikking tot onttrekking van de rechter-commissaris te bevestigen en zelf uitspraak te doen over
het tussengeschil, in de rechtsprekende
bevoegdheid treedt die de wet toekent
aan de rechter die is aangewezen om de
getuigenverhoren te houden (schending
van de artikelen 9, 918, 921 en 945 van
het Gerechtelijk Wetboek);

tweede onderdeel, het bestreden arrest, door vast te stellen dat, wegens het
overschrijden van de termijn, de sluiting
van het proces-verbaal overbodig is en
volgt uit de beschikking van de rechtercommissaris waarbij het tussengeschil
naar het arbeidshof werd verwezen en
geen rekening werd gehouden met een
eventuele sluiting maar enkel, met de
termijn bepaald bij artikel 921, derde lid,
artikel 945 van het Gerechtelijk Wetboek
schendt;
derde onderdeel, de bestreden beschikking althans, door ambtshalve de outtrekking van de zaak aan de rechtercommissaris en de verwijzing van het
tussengeschil naar de vierde kamer van
het arbeidshof op te werpen, zonder de
partijen te verzoeken daaromtrent uitleg

toegekende bevoegdheid pas eindigt
wanneer hij de sluiting van het getuigenverhoor heeft bevolen;
Overwegende dat de rechter op 6
september 1983, op welke datum hij
kennis heeft gekregen van de verdering tot het verhoor van de getuigen
voor het tegenverhoor, de sluiting
van dat getuigenverhoor niet had
bevolen, als bepaald bij artikel 945
van het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat de beschikking
van 12 september 1983 door, zonder
de partijen te hebben gehoord, te
beslissen dat de zaak aan de rechter
die voor het houden van het getuigenverhoor was aangewezen, was
onttrokken bij het verstrijken van
de termijn van dertig dagen na de
kennisgeving van het proces-verbaal
van het rechtstreeks getuigenverhoor, nu geen enkele vordering tot
verlenging van die termijn was ingesteld, het algemeen beginsel van het
recht van verdediging miskent en de
in het middel aangevoerde wetsbepalingen schendt;
Dat het arrest van 19 november 1984 dezelfde wetsbepalingen
schendt;

Om die redenen, vernietigt : 1o de
bestreden beslissing van 12 september 1983, 2° het besteden arrest van
19 november 1984; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissingen; gelet op artikel 68
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van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971, veroordeelt eiseres in de
kosten; verwij st de zaak naar het
Arbeidshof te Brussel.
6 oktober 1986 - a• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Bosly, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. Dassesse.

I. Op de voorziening van de N.V.
De Bij-De Vrede:
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van Rosine
Legon:
Overwegende dat eiseres zonder
berusting afstand doet van haar
voorziening;

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vordering van de
N.V. Assurantie van de Belgische
Boerenbond en de N.V. Cofabel:
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KAMER -

7 oktober 1986

1° VERZEKERING -

W.A.M.-VERZEKERING
- MODELCONTRACT, ART. 33 - UITLEGGING.

2°
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BEWIJS - GESCHRIFTEN - MISKENNING VAN BEWIJSKRACHT - W.A.M.-VERZEKERING - MODELCONTRACT, ART. 33 - UITLEGGING.

1o en 2° De bewijskracht van art. 33 van

het modelcontract inzake W.A.M-verzekering wordt niet miskend door het
arrest dat oordeelt dat de toepassing
van die bepaling niet beperkt is tot het
geval van overdracht van het in de polis omschreven voertuig, maar tevens
geldt in geval van definitieve en
ondubbelzinnige buitengebruikstelling
van het omschreven voertuig (1).
(• DE BIJ-DE VREDE > N.V. T. « ASSURANTIE VAN
DE BELGISCHE BOERENBOND • N.V., < COFABEL •
N.V., LEGON; LEGON T. GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS)
ARREST

(A.R. nr. 125)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 november 1985 door
het Hof van Beroep te te Brussel gewezen;
(1) Cass., 13 sept. 1971 (A.C., 1972, 45); 13
dec. 1974 (ibid., 1975, 443); 29 sept. 1982
(ibid., 1982-83, nr 71); 12 dec. 1984, A.R.
nr 3760 {ibid., 1984-85, nr 232).

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest eiseres met bevestiging van het beroepen vonnis veroordeelt om aan de eerste verweerster de
som van 57.054 frank te betalen, aan de
tweede verweerster de som van 12.837
frank en aan de derde verweerster een
voorschot van 150.000 frank telkens met
interesten en kosten, op grand van de
overweging dat eiseres tot dekking gehouden was en op grand van de overwegingen : « Ten aanzien van de verzekeringstoestand van de personenwagen bestuurd door Schoukens : dat appellant De
Bij-De Vrede de eerste rechter ten grieve
duidt te hebben geoordeeld dat dit voertuig, op 27 maart 1982, reeds rechtsgeldig
door haar verzekerd was; het hof (van
beroep) dienaangaande de mening van
de eerste rechter deelt; uit de elementen
van de zaak immers overduidelijk blijkt
dat de buitengebruikstelling van het
oude voertuig Datsun definitief was en
absoluut ondubbelzinnig; Coenraets zijn
verzekeraar bovendien tijdig dit is binnen de termijn van acht dagen bepaald
bij artikel 33 van het modelcontract van
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering, mededeling deed van de vervanging
van het voertuig door een ander; de dekking van het contract hem verworven
bleef; de verzekering van het nieuwe
voertuig immers ingaat vanaf die tijdige
aangifte, ongeacht of de formulieren gestuurd voor de Dienst van het Wegverkeer alsdan reeds volledig en correct zijn
ingevuld; Coenraets in een verklaring
van 21 april 1982 aan een inspecteur van
zijn verzekeringsmaatschappij weliswaar
stelde: "Deze (oude) wagen staat heden
... nog steeds in mijn garage, in (lees is)
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nog rijklaar, maar ik heb deze wagen
niet meer op de schouwing aangeboden
(v66r 25 februari 1982), rekening houdend met het feit dat het koetswerk in
slechte staat is"; uit het geheel van de
terzake in overweging te nemen elementen echter blijkt dat Coenraets vanaf 23
februari 1981 definitief beslist heeft deze
oude wagen buiten gebruik te stellen en
te vervangen door een andere; zulks ook
blijkt uit de schouwing van deze laatste
wagen op 19 maart 1982, en vooral uit de
omstandigheid dat de betrokkene, in de
voormiddag van 25 maart 1982, de formulieren van de Dienst van het Wegverkeer
op de zetel van zijn verzekeringsmaatschappij gaat afgeven, om er de vereiste
verzekeringsstempel te laten op aanbrengen; de buitengebruikstelling van de Datsun, in de concrete omstandigheden van
deze zaak, geenszins op dubbelzinnige of
verdachte wijze geschiedde; het voorhanden zijn van een zogezegde "rijklare"
Datsun in de garage van de verzekerde
ten deze niet de minste vermoedens van
het tegendeel doet rijzen, nu dit "rijklaar " zijn enkel in technische en niet
in jurische zin is te begrijpen; dat de
Datsun misschien nog kon rijden, maar
alleszins niet aan de vereiste beantwoordde om aan het verkeer op de openbare weg deel te nemen; ter zake niet dit
al dan niet rijklaar zijn van de oude wagen belang heeft, doch enkel de - in casu onmiskenbaar bestaande - wil van
de verzekeringsnemer om dit voertuig
definitief en op ondubbelzinnige wijze
buiten gebruik te stellen; de N.V. De BijDe Vrede dus tot dekking is gehouden »,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest dat
beslist dat de buitengebruikstelling van
het oude voertuig Datsun definitief en
absoluut ondubbelzinnig was en dat
overweegt dat de Datsun misschien nog
kon rijden maar dat ter zake enkel de
wil van de verzekeringsnemer om dit
voertuig definitief en op ondubbelzinnige
wijze buiten gebruik te stellen, van belang was, niet antwoordt op de conclusie
van eiseres waarin ingeroepen was dat
de Datsun op het ogenblik van het ongeval rijklaar was, dat het feit dat hij geen
geldig schouwingsbewijs had, niet belette er mee te rijden, dat het in casu dus
wel ging om een verdachte buitengebruikstelling van de Datsun die aan de
heer Coenraets wel de mogelijkheid liet
de twee voertuigen onder dekking van
een zelfde verzekeringspolis te gebruiken, hetgeen regelrecht indruiste tegen
de geest van de wet op de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen in het algemeen en meer
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bepaald tegen de analogische interpretatie van artikel 33, zodat het arrest bij gebrek aan antwoord op dit middel, in het
bijzonder op de ingeroepen mogelijkheid
om twee voertuigen onder dekking van
een polis te gebruiken, niet regelmatig
gemotiveerd is, derhalve artikel 97 van
de Grondwet schendt;
tweede onderdeel, overeenkomstig de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, de rechter de bewijskracht van een akte miskent wanneer
hij aan die akte een uitlegging geeft die
onverenigbaar is met de bewoordingen,
de zin en de draagwijdte van die akte;
overeenkomstig de artikelen 1134 en
1135 van het Burgerlijk Wetboek hij de
verbindende kracht van een overeenkomst tussen partijen miskent wanneer
hij aan die overeenkomst niet het gevolg
geeft dat ze tussen partijen heeft; overeenkomstig artikel 33 van de modelpolis
waardoor eiseres en de heer Coenraets
gebonden waren, in geval van overdracht
van het omschreven voertuig, de verzekeringsnemer daarvan binnen acht dagen mededeling moet doen aan de maatschappij en de dekking van het contract
hem dan verworven blijft; hoewel kan
worden aangenomen dat de toepassing
van dit artikel 33 niet beperkt is tot het
enkele geval van overdracht van het
daarin uitdrukkelijk vermelde voertuig,
maar moet worden uitgebreid tot gelijkaardige gevallen, zoals de definitieve buitengebruikstelling van het verzekerde
voertuig, daarentegen de in voormeld
artikel 33 bedoelde uitbreiding van de
dekking tot het vervangingsvoertuig
geenszins kan worden toegepast in het
geval de verzekeringsnemer beslist het
verzekerde voertuig niet meer te gebruiken; dergelijke beslissing immers de
mogelijkheid niet uitsluit dat twee voertuigen onder dekking van een en dezelfde polis in het verkeer worden gebracht;
het omschreven voertuig immers, dat
niet buiten gebruik is maar slechts wegens een beslissing van de verzekeringsnemer niet gebruikt wordt, door de verzekeringspolis gedekt blijft; het niet
gebruiken van het voertuig wegens een
beslissing om het niet te gebruiken, iets
helemaal anders is dan een << overdracht », aangezien de verzekeringsnemer op elk ogenblik het voertuig opnieuw in het verkeer kan brengen;
artikel 33 van de polis bijgevolg in een
dergelijk geval niet bij analogie kan worden toegepast; het arrest tot toepassing
van artikel 33 van het modelcontract besluit en beslist dat de dekking van het
contract vervvorven was voor de nieuwe
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auto, op grand van de vaststelling dat
enkel de - in casu onmiskenbaar bestaande - wil van de verzekeringsnemer om het oude voertuig Datsun definitief en op ondubbelzinnige wijze buiten
gebruik te stellen, belang had en niet het
al of niet rijklaar zijn van die oude auto,
ofschoon deze vaststelling niet voldoende
was om alle dubbelzinnigheid of de
mogelijkheid uit te sluiten dat de twee
voertuigen, het oude en het nieuwe, bedrieglijk, onder dekking van een en dezelfde polis die in beginsel slechts het
gebruik van het daarin omschreven voertuig dekt, gelijktijdig of achtereenvolgens in het verkeer zijn gebracht; het arrest aldus aan voormelde bepaling van
het contract een uitlegging geeft die niet
verenigbaar is met de bewoordingen ervan, derhalve de daaraan toekomende
bewijskracht miskent en de verbindende
kracht, die de verzekeringspolis wettelijk
tussen de partijen bezit, miskent, zodat
het arrest de bewijskracht van de verzekeringspolis, in het bijzonder van artikel
33 ervan, miskent, derhalve schending
inhoudt van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek, tevens
de tussen partijen verbindende kracht
van die polis miskent, derhalve de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk
Wetboek schendt:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres het in
het onderdeel vermelde verweer
voerde, ten betoge dat de buitengebruikstelling van de auto Datsun, eigendom van Coenraets, dubbelzinnig en verdacht was;
Overwegende dat de appelrechters
oordelen, in strijd met wat door eiseres wordt aangevoerd, dat de buitengebruikstelling van dat voertuig
niet dubbelzinnig en verdacht is en
die beslissing laten steunen op de
« concrete omstandigheden van de
zaak >> die het arrest opsomt en die
in het middel zijn weergegeven;
Overwegende dat het arrest, door
aldus de feitelijke gegevens te vermelden waarop het die beslissing
laat steunen, de hiermee strijdige of
andere door eiseres aangevoerde gegevens verwerpt en haar conclusie
beantwoordt;
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Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de toepassing
van artikel 33 van de modelpolis,
krachtens hetwelk in geval van
overdracht van het in de polis omschreven voertuig de dekking voor
het vervangingsvoertuig verworven
blijft, indien de verzekeringsnemer
binnen acht dagen daarvan mededeling doet aan de verzekeringsmaatschappij, niet beperkt is tot het geval van overdracht van het in de
polis omschreven voertuig, maar
ook geschiedt in gelijkaardige gevallen, zoals dat van het buiten gebruik
stellen op onbetwistbare en ondubbelzinnige wijze van het aangeduide
voertuig, waarbij het in het verkeer
brengen van twee voertuigen onder
dekking van eenzelfde polis is uitgesloten;
Overwegende dat het arrest, in
'strijd met wat in het onderdeel
wordt aangevoerd, niet beslist dat
artikel 33 van de modelpolis toepassing vindt wanneer de verzekeringsnemer beslist het voertuig niet meer
te gebruik;en; dat uit het arrest
blijkt dat de appelrechters oordelen
dat ten deze « de buitengebruikstelling van het oude voertuig Datsun
definitief was en absoluut ondubbelzinnig >> en dat zij dit afleiden uit
een aantal feitelijke gegevens die
het arrest vermeldt, namelijk dat
het oude voertuig wegens zijn slechte staat niet meer ter schouwing
was aangeboden, de verzekerde de
formulieren van de dienst van het
wegverkeer op 25 maart 1982 is
gaan afgeven op de zetel van de verzekeringsmaatschappij om daarop
de verzekeringsstempel te laten aanbrengen, en het oude voertuig, indien het weliswaar nog kon rijden,
niet meer beantwoordde aan de
technische vereisten om in het verkeer te worden gebracht;
Overwegende dat het arrest aldus
te kennen geeft dat de appelrechters
oordelen dat de definitieve en ondubbelzinnige buitengebruikstelling
van het oude voertuig, waartoe de
verzekerde had beslist, ook met de
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werkelijkheid overeenstemt en niet
een loutere beslissing was zonder
meer om dit oude voertuig niet
meer te gebruiken;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
II. Op de voorziening van Rosine
Legan:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres, burgerlijke partij, haar voorziening heeft
doen betekenen aan verweerder;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

Nr. 68

geweest, de vlucht neemt om zich aan
de clienstige vaststellingen te onttrekken, daarenboven weet dat het ongeval
voor een ander slagen, verwondingen
of de dood tot gevolg heeft gehad.
2° Een slag of verwonding in de zin van

art. 420 Sw. is elk uitwendig of inwendig letsel, hoe licht ook, dat van buiten
uit door een mechanisch of chemisch
op de lichaamsgesteltenis inwerkende
oorzaak aan het menselijk lichaam
wordt toegebracht (1).

(OTTO)
ARREST

(A.R. nr. 857)

Om die redenen, verleent akte
van de afstand; verwerpt de voorzieningen voor het overige; veroordeelt
de eiseressen in de kosten van hun
respectieve voorziening.
7 oktober 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. D'Haenens- Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Gryse, Dassesse en Biitzler.
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1° WEGVERKEER ART 33, § 2 DELEN

WEGVERKEERSWET,
VLUCHTMISDRIJF - BESTAND-

2° SLAGEN EN VERWONDINGEN, DODEN- ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN
VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN
VERWONDINGEN OF SLAGEN - BEGRIP

1° Voor de toepassing van art. 33, § 2,

Wegverkeerswet is niet vereist dat de
bestuurder die, wetend dat zijn voertuig op een openbare plaats oorzaak
dan wei aanleiding tot een ongeval is

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 juni 1986 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel, luidende als
volgt : Het hof van beroep overwoog dat
voor de toepassing van artikel 33, § 2,
van de wet betreffende de politie over
het wegverkeer het voldoende is dat het
ongeval voor een ander slagen of verwondingen tot gevolg had en dat de
vluchtnemende bestuurder niet diende te
weten dat het ongeval slagen of verwondingen had meegebracht. Enkel het opzet om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, is vereist om te
kunnen besluiten tot vluchtmisdrijf. Het
strafbaar inzicht kan slechts bestaan als
de betrokkene weet dat hij aanleiding of
oorzaak tot een verkeersongeval is geweest. Wanneer men dient te weten dat
(men) een ongeval heeft voorgehad of er
aanleiding toe is geweest ten einde te
kunnen spreken van vluchtmisdrijf, dan
dient men met betrekking tot de verzwarende omstandigheden, wanneer er een
gekwetste of een dode is, toch te weten
dat er een persoon gekwetst is. Het hof
(van beroep) is van oordeel dat men dit
niet dient te weten en dit is strijdig met
de wet, wanneer men ten einde een
vluchtmisdrijf te plegen, moet weten dat
men oorzaak of aanleiding is geweest tot
een ongeval, moet men uiteraard ook weten dat er een gekwetste is om toepas-

1-------------------(1) Cass., 12 april 1983,
(A.C., 1982-83, nr 433).

A.R.

nr

7359
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sing te kunnen doen van artikel 33, § 2,
van de wet op het wegverkeer :
Overwegende dat voor de toepassing van artikel 33, § 2, van de Wegverkeerswet niet vereist is dat de
bestuurder, die, wetend dat zijn
voertuig op een openbare plaats oorzaak dan wel aanleiding tot een ongeval is geweest, de vlucht neemt
om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, daarenboven
weet dat het ongeval voor een ander
slagen, verwondingen of de dood tot
gevolg had;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, luidende als
volgt : Eiser betwistte in conclusies onopzettelijke slagen en verwondingen te
hebben toegebracht aan Maes. In conclusies werd gesteld dat onvrijwillige slagen
en verwondingen toebrengen veronderstelt dat er uitwendig of inwendig een
letsel werd toegebracht. Er dient een
schram of een ontvelling te zijn, wat er
niet was, indien er innerlijk een letsel is
moet d~t minstens door een radiografisch
onderzoek vastgesteld zijn. De argumentatie van het hof {van beroep) dat een
flexie-extentie van de nek ernstige lichamelijke letsels kan meebrengen is mogelijk doch komt ter zake niets doen en
antwoordt niet op de argumentatie in de
conclusies waar gesteld werd dat de letsels objectief dienen bewezen te zijn.
Het principe van het voordeel van de
twijfel voor de verdachte werd hierbij
door het hof {van beroep) miskend, gewoon door te stellen dat het getuigschrift
van dokter Van Loo objectief en duidelijk de aard van de letsels aanduidt, zonder dat uitgemaakt is hoe de dokter dit
heeft vastgesteld zonder radiografisch
onderzoek. Bij deze beslissing heeft het
hof (van beroep), in strijd met artikel 97
van de Grondwet, de argumentatie in
conclusies ontwikkeld niet beantwoord.
Er werd immers gesteld : Wanneer men
het doktersattest in de strafbundel leest,
is de beschrijving van de letsels zo weinig dat er in feite van slagen en verwondingen geen sprake is. Dus uitwendig
heeft de dokter niets vastgesteld, gezien
hij geen radiografie heeft genomen,
heeft hij ook inwendig niets vastgesteld.
Er is dan ook enkel iets subjectiefs dat
onmogelijk te kontroleren is. {...) Er was
geen inkomstenverlies, er was geen
werkverlet. Er is dan ook geen sprake
van onvrijwillige slagen of verwondin-
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gen. Gezien het hof (van beroep) op deze
argumentatie niet heeft geantwoord is
het arrest niet gemotiveerd en schendt
het artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat elk uitwendig of
inwendig letsel, hoe licht dan ook,
dat van buiten uit door een mechanisch of chemisch op de lichaamsgesteltenis inwerkende oorzaak aan
het menselijk lichaam wordt toegebracht, een slag of verwonding uitmaakt in de zin van artikel 420 van
het Strafwetboek;
Overwegende dat de appelrechters
releveren dat « Maes Paul onmiddellijk na het ongeval aan de verbaliserende rijkswachters verklaarde dat
hij ten gevolge van de aanrijding
pijn voelde aan het achterhoofd en
de nek en dat volgens medisch attest afgeleverd door dokter Van Loo
op 19 december 1984 Maes een flexieextensie van de nek had opgelopen wa,arvoor hem een arbeidsongeschiktheid van vier dagen werd
toegekend »; dat zij vaststellen dat
het getuigschrift van Dr. Van Loo
objectief en duidelijk de aard van de
letsels aanduidt en oordelen dat
Paul Maes wel degelijk geslagen of
verwond werd als vereist voor de
toepassing van de artikelen 418 en
420 van het Strafwetboek;
Dat zij aldus de aanvoering van
eisers conclusie beantwoorden en
hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat zij het vermoeden van onschuld van de beklaagde niet miskennen wanneer zij deze op grond
van de voormelde beweegredenen
schuldig verklaren;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

En overwegende oat de substantitHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstlg de wet 1s gewezen,
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
7 oktober 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. De Baets - GeJijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. A.
De Roeck, Gent.
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1° RECHTEN VAN DE MENS-

STRAFZAKEN EUROPEES VERDRAG RECHTEN
VAN DE MENS- ART. 6.3, E- RECHT OP BIJSTAND VAN EEN TOLK- RECHT VAN VERDED!GING.

2° RECHT

VAN

STRAFZAKEN EF.,N 'fOLK.

VERDEDIGING

RECHT OP BIJSTAND VAN

3° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
- ONTVANKELIJKHEID - MIDDEL WAARIN
VOOR HET EERST WORDT AANGEVOERD DAT
ER VOOR DE EERSTE RECHTER GEEN TOLK
AA!\'WEZIG WAS.

1•, 2• en 3• Het in art. 6.3, e, Europees

Verdrag Rechten van de Mens neergeJegde recht op Iwsteloze bijstand van
een talk is een recht van verdediging
waarvan de beklaagde de miskenning
door de correctionele rechtbank niet
kan aanvoeren in cassatie als hij dat
niet reeds heeft gedaan voor de appelrechter (1).
(HERTEL, APPELMANN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5105)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 maart 1986 door
(1) Cass, 16 okt. 1984, A.R. nr 9119
(A C., 1984-85, nr 126) en 7 jan. 1986, A.R.
nr 44 ( 1b1d., 1985-86, nr 293).
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het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
I. Op de voorziening van Hertel,
beklaagde:
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 6.3, e, van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 332 van het Wetboek van Strafvordering en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na de oordeelkundige redengeving van de eerste rechter te
hebben overgenomen, het beroepen vonnis bevestigt dat, na de aan ieder van de
eisers ten laste gelegde feiten bewezen
te hebben verklaard, hen veroordeelt tot
een gevangenisstraf van vijftien dagen
met uitstel gedurende vijf jaar, en tot
een geldboete van tweeduizend frank,
terwijl, eerste onderdeel, hoewel het
proces-verbaal van de door het hof van
beroep op 24 februari 1986 gehouden terechtzitting waarop de zaak is behandeld, vermeldt dat door de voorzitter een
tolk regelmatig is aangewezen om de
beklaagde Hertel die de taal van de
rechtspleging niet verstaat en niet
spreekt, bij te staan, noch uit de verme}dingen van dat proces-verbaal noch mt
die van het arrest blijkt dat de eiser
Hertel die bijstand gekregen heeft tijdens de gehele duur van het onderzoek
ter zitting en met name toen hij door de
voorzitter naar zijn identiteit werd gevraagd en door hem over de toedracht
van de zaak werd ondervraagd, waaruit
volgt dat, nu het in het middel vermelde
artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden de beklaagde
die de taal welke ter zitting wordt gebezigd, niet verstaat of niet spreekt, het
recht toekent om zich kosteloos te laten
bijstaan door een tolk, het arrest de in
het middel aangehaalde wetsbepalingen
schendt en niet naar recht is verantwoord;
tweede onderdeel, op zijn minst uit de
stukken van de rechtspleging waarop het
Hof vermag acht te slaan, blijkt, enerzijds, dat het proces-verbaal van de op 26
september 1985 door de Correctionele
Rechtbank te Doornik gehouden terechtzitting vermeldt dat de voorzitter wegens
het feit dat de beklaagde Hertel de taal
van de rechtspleging niet verstond,
ambtshalve een tolk heeft aangewezen
om hem in de loop van de behandeling
ter zitting bij te staan, dat in het procesverbaal bovendien staat dat de beklaag-
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de Hertel tijdens zijn ondervraging door
de voorzitter protesteerde tegen het feit
dat « de vordering van het openbaar ministerie in haar geheel onvertaald is gebleven "• waarop de voorzitter hem geantwoord heeft « U had het recht te
vragen dat Uw zaak door de Rechtbank
te Verviers in het Duits zou worden behandeld "• anderzijds, dat het op 24 oktober 1985 na afloop van het onderzoek ter
zitting gewezen vonnis aan de vaststelling dat de rechtbank: 1) de beklaagde
Hertel; 2) de door het openbaar ministerie voorgebrachte getuigen; 3) het openbaar ministerie in zijn vorderingen;
4) meester D. T. in zijn middelen voor de
beklaagde Hertel; 5) de replieken van de
beklaagde Hertel heeft gehoord, toevoegt
dat << dit alles in het Frans geschied
(is) »; uit het geheel van die vermeldingen onmogelijk kan worden opgemaakt
of de beklaagde Hertel gedurende het
onderzoek ter zitting voor de correctionele rechtbank de bijstand gekregen
heeft van de tolk, die door de voorzitter
regelmatig was aangewezen, te meer
daar de voorzitter in zijn antwoord op
het protest van beklaagde, althans impliciet, de gegrondheid van dat protest
schijnt te hebben toegegeven; hieruit
volgt dat de beslissing van de eerste
rechter de in het middel aangehaalde
wetsbepalingen heeft geschonden en
meer bepaald artikel 6 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden
waarin aan de beklaagde die de taal van
de rechtspleging niet verstaat of niet
spreekt, het recht wordt toegekend om
zich kosteloos door een tolk te doen bijstaan, zodat het arrest, nu het uitdrukkelijk verklaart de gronden van de eerste
rechter over te nemen, aan dezelfde onregelmatigheid lijdt, derhalve de in het
middel aangehaalde wetsbepalingen
schendt en niet naar recht is verantwoord;
Wat de beide onderdelen samen
betreft:
Overwegende dat het middel niet
aangeeft in welk opzicht het hof van
beroep artikel 97 van de Grondwet
heeft geschonden;
Dat het in zoverre, wegens gebrek
aan nauwkeurigheid, niet ontvankelijk is;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het procesverbaal van de door het hof van be-
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roep op 24 februari 1986 gehouden
terechtzitting waarop de zaak werd
behandeld en de uitspraak van het
arrest werd verdaagd naar 24 maart
1986, blijkt dat de voorzitter na de
oproeping van de zaak en reeds
v66r de ondervraging van eiser een
tolk heeft aangewezen om eiser bij
te staan; dat het proces-verbaal vermeldt « dat met uitzondering van de
tussenkomsten van de talk uitsluitend het Frans is gebezigd »;
Overwegende dat hieruit kan worden afgeleid dat eiser door de tolk
werd bijgestaan tijdens de gehele
duur van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van beroep;
Dat het eerste onderdeel niet kan
worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de stukken
van de rechtspleging niet blijkt dat
eiser voor de appelrechters heeft
aangevoerd dat de tegen hem op de
terechtzitting van de correctionele
rechtbank gevoerde rechtspleging in
strijd was met artikel 6.3, e, van het
Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, dat op het recht
van verdediging betrekking heeft;
Dat dit onderdeel, nu het voor het
eerst voor het Hof wordt voorgedragen, nieuw en derhalve niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantHHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
II. Op de voorziening van Appelmann, beklaagde :
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn voorziening.
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8 oktober 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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VERJARING-

STRAFZAKEN- STRAFVORDERING - TOEZENDING DOOR EEN POLITIECOMMISSARIS, AAN RET PARKET VAN DE
PROCUREUR DES KONINGS, VAN DE AKTE
HOUDENDE BETEKEN!NG VAN DE DAGVAARDING - STUITING VAN DE VERJARING.

De verjaring van de strafvordering wordt
gestuit door de toezending, door een
politiecommissaris aan het parket van
de procureur des Konings, van de akte
waarin de betekening van de dagvaarding aan de beklaagde wordt vastgesteld (1).

(DEVROEDE, CHARLES T. CASTRIQUE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5109)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 7 maart 1986 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Doornik;
I. Op de voorziening van MarieHelene Devroede, beklaagde :

Over het tweede middel, ...
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 21, 22 en 25
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering,
doordat het bestreden vonnis verklaart
dat de verjaring van de strafvordering
met betrekking tot de telastlegging 1
(opzettelijke vernieling van andermans
roerende eigendommen) is gestuit door
het beroepen vonnis, zijnde het vonnis
(1) Zie Cass., 21 dec. 1970 (A.C., 1971, 403).
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dat op 2 december 1985 door de Politierechtbank te Komen is gewezen,
terwijl het in artikel 559, 1", van het
Strafwetboek omschreven ·misdrijf een
overtreding is; de strafvordering voor
overtredingen overeenkomstig artikel 21
van de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering verjaart door
verloop van zes maanden; artikel 22 bepaalt dat de verjaring slechts wordt gestuit door daden van :mderzoek en van
vervolging, verricht binnen de in het vorige artikel gestelde termijn en dat met
die daden een nieuwe termijn van gelijke duur begint te lopen; het bestreden
vonnis derhalve die twee artikelen
schendt, waar het verklaart dat de verjaring regelmatig is gestuit door een daad,
verricht na het verstrijken van de bij
artikel 21 bepaalde termijn van 6 maanden; artikel 25, tweede lid, ten deze niet
van toepassing is vermits het betrekking
heeft op misdrijven die verjaren door
verloop van een termijn van minder dan
6 maanden, hetgeen ten deze niet het geval is; bovendien, de laatste verjaringstuitende daad verricht binnen de bij
artikel 21 gestelde termijn de dagvaarding is van 5 september 1985; het vonnis
van 7 maart 1986 dus gewezen is nadat
de strafvordering voor de telastlegging 1
verjaard was; de correctionele rechtbank
derhalve de eiseres Devroede niet wettig
kon veroordelen wegens dat misdrijf; ze
evenmin de eiseressen kon veroorde!en
wegens de uit dat verjaarde misdrijf ontstane civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat het bestreden
vonnis de eiseres Devroede enerzijds tot een geldboete veroordeelt
wegens opzettelijke beschadiging of
vernieling van andermans roerende
eigendommen (telastlegging 1) en
haar anderzijds tot twee geldboeten
veroordeelt wegens overtredingen
van het Wegverkeersreglement (telastleggingen 2 en 3);
Overwegende dat het bestreden
vonnis vaststelt dat de feiten van de
telastlegging 1 zijn gepleegd op 9
april 1985; dat de wegens die overtreding ingestelde strafvordering, bij
ontstentenis van een grond tot
schorsing van de verjaring, verjaart
als zes maanden verlopen zijn sedert de laatste daad van onderzoek
of van vervolging, verricht binnen
de termijn van zes maanden te rekenen vanaf het misdrijf;
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Dat, in strijd met wat het bestreden vonnis beslist, de verjaring van
de strafvordering betreffende de telastlegging 1 niet door het beroepen
vonnis kon worden gestuit, nu de
beslissing van de eerste rechter pas
op 2 december 1985, dus buiten die
termijn, is gewezen;
Overwegende dat de laatste daad
die de verjaring van de uit die overtreding
ontstane
strafvordering
heeft gestuit, de toezending van de
akte is waarin de betekening van de
dagvaarding wordt vastgesteld, door
de politiecommissaris van Komen
aan het parket van de procureur des
Konings op 18 september 1985;
Dat derhalve de uit die overtreding ontstane strafvordering niet
verjaard was op 7 maart 1986, dag
van de uitspraak van het bestreden
vonnis;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel,

II. ...

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere eiseres in de kosten van haar voorziening.
8 oktober 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. F. Dujardin,
Doornik.
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VEROORDEELD TOT EEN STRAF - VOORZIENING DOOR DE ElSER ALS BURGERLIJKE
PARTI.J INGEDIEND EN GERICHT TEGEN ALLE
BESCHIKKINGEN VAN DE BESTREDEN BESLISSING - ONTVANKELIJKHEID.

2° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
- ONTVANKELIJKHEID - OPGAVE VAN DE
GESCHONDEN BEPALINGEN - GEEN VEREISTE.

3° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
- ONTVANKELIJKHEID - MIDDEL TEN BETO·
GE DAT HET GEZAG, EN DE KRACHT VAN HET
GEWIJSDE ZIJN MISKEND - MIDDEL NIETTEMIN DUIDEL!JK.

4° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN BEKLAAGDE VRIJGESPROKEN- VERZET VAN
DE MEDEBEKLAAGDE ALLEEN - HOGER BE·
ROEP TEGEN HET VONNIS OP VERZET DRAAGWIJDTE.

1o Wanneer iemand zich in de hoedanig-

heid van burgerlijke partij in cassatie
voorziet tegen aile beschikkingen van
de bestreden beslissing, die hem enkel
als burgerlijke partij bestempelt, maar
hem niettemin tot een straf veroordeelt, is de voorziening ook gericht tegen de beslissing op de tegen hem
ingestelde strafvordering en dus ontvankelijk (1).
2° In strafzaken moet de eiser tot cassa-

tie nauwkeurig opgave doen van de
aangevoerde onwettigheid, maar niet
noodzakelijk van de wettelijke bepalingen die hij acht te zijn geschonden (2).
3° Het cassatiemiddel dat is afgeleid uit

miskenning, tegelijk, van de kracht en
van het gezag van gewijsde, is ontvankelijk, met name als het nauwkeurig
aan de bestreden beslissing verwijt dat
zij de kracht van het gewijsde miskent
(3).

4° Wanneer een beklaagde is vrijgespro-

Nr. 71
2•

KAMER -

8 oktober 1986

1° VOORZIENING IN CASSATIE-

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE
VOORZIEN - STRAFZAKEN - ElSER TOT CASSATIE DOOR DE BESTREDEN BESLISSING ALS
RURGERLIJKE PARTIJ BESTEMPELD, MAAR

ken en aileen een medebeklaagde die
verstek Jiet gaan, verzet doet, maakt
het hoger beroep van die medebeklaagde en van het openbaar ministerie tegen het vonnis op verzet de vervolging tegen de vrijgesproken be(1) Zie Cass., 6 feb. 1986, A.R. nr. 4823
(A.C., 1985-86, nr. 364}.
(2} en (3} Cass., 25 maart 1980 (A.C., 1979-80,
nr. 469}.
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klaagde niet bij de appelrechter aanhangig (4). (Art. 202 Sv.)

(VANDEBROUCK T. HAGLESTEIN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5230)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 mei 1986 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
Overwegende dat eiser verklaart
zich in cassatie te voorzien in zijn
hoedanigheid van burgerlijke partij,
doch « tegen de beschikkingen van
het in de zaak van (verweerder) gewezen vonnis »; dat uit de vermeldingen van de bestreden beslissing
blijkt dat eiser op de terechtzittingen van de correctionele rechtbank
enkel in de hoedanigheid van burgerlijke partij is opgetreden; dat uit
de verklaring van voorziening moet
worden afgeleid dat eiser de voorziening tegen alle beschikkingen van
het vonnis heeft ingesteld;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 186, 187, 188, 202,
203, 203bis van het Wetboek van Strafvordering, 3 en 4 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering, alsook
van het algemeen rechtsbeginsel van het.
gezag van het rechterlijk gewijsde in
strafzaken en, voor zoveel nodig, van de
artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk
Wetboek, 1350 van het Burgerlijk Wethoek en 97 van de Grondwet,
doordat vaststaat, enerzijds, dat van
beide personen die voor de Politierechtbank te Luik werden vervolgd wegens
overtredingen van het Wegverkeersreglement, eiser bij vonnis van 3 februari
1986 is vrijgesproken terwijl verweerder
bij verstek en tot een geldboete is veroordeeld en aileen aansprakelijk is verklaard voor de door het ongeval veroor(4} Cass., 20 maart 1985, A.R.
(A.C., 1984-85, nr. 437).

nr;

4022
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zaakte schade en, anderzijds, dat de
politierechtbank het verzet van verweerder tegen dat vonnis heeft aangenomen
en, na het gedeeltelijk gegrond te hebben bevonden, bij vonnis van 10 maart
1986 de aan verweerder opgelegde straf
heeft verlaagd tot een geldboete van
3.000 frank met uitstel gedurende een
jaar voor de helft ervan, doch de beslissing waarbij hij volledig aansprakelijk
wordt verklaard voor ~et ongeval, ongewijzigd heeft gelaten, dat het bestreden
vonnis waarbij uitspraak wordt gedaan
over het hager beroep van verweerder,
enerzijds, van het openbaar ministerie,
anderzijds, tegen voornoemd vonnis van
10 maart 1986, na te hebben verklaard
dat met eenparigheid van stemmen uitspraak is gedaan, de beslissing van de
eerste rechter wijzigt en, na te hebben
beslist dat enkel de aan eiser ten laste
gelegde feiten bewezen zijn, hem veroordeelt tot een geldboete van 3.000 frank,
verweerder vrijspreekt, de kosten van de
<< beide » rechtsinstanties de kosten
voor het in het geding betrekken van
verweerder niet meegerekend - ten laste legt van eiser en de rechtbank niet
bevoegd verklaart om kennis te nemen
van de door eiser tegen verweerder ingestelde civielrechtelijke vordering,
terwijl de rechtbank, op het verzet van
de bij verstek veroordeelde beklaagde,
enkel kennis neemt van de belangen van
de beklaagde die verstek laat gaat, zodat
de politierechtbank, bij de uitspraak over
de gegrondheid van het verzet, geen kennis hoefde te nemen - en dat trouwens
ook niet gedaan heeft - van de tegen eiser ingestelde strafvordering en de appelrechter derhalve, noch op het hager
beroep van verweerder, noch op dit van
het openbaar ministerie tegen het op het
verzet gewezen vonnis, kennis neemt
van de oorspronkelijk tegen eiser ingestelde vervolgingen; de vrijspraak van eiser trouwens een eindbeslissing is, nu
het vonnis van 3 februari 1986 waarbij
eiser is vrijgesproken, bij ontstentenis
van hager beroep door het openbaar ministerie, in kracht van gewijsde is gegaan; het bestreden vonnis bijgevolg,
door eiser wegens overtreding van de
artikelen 10 en 12 van het Wegverkeersreglement te veroordelen tot een geldboete van 3.000 frank, uitspraak doet
over een rechtsvordering, die niet bij de
appelrechter aanhangig was, en de
kracht van gewijsde van het vonnis van
3 februari 1986 waarbij eiser van die
overtredingen is vrijgesproken, miskent
en derhalve de in het middel vermelde
wetsbepalingen schendt;
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Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerder tegen het
middel aangevoerd en hieruit afgeleid, enerzijds, dat het middel wegens gebrek aan nauwkeurigheid
niet ontvankelijk is, in zoverre het
aan de bestreden beslissing verwijt
zowel de kracht van gewijsde van
het vonnis van 3 februari 1986 als
het algemeen rechtsbeginsel van het
gezag van het rechterlijk gewijsde
in strafzaken te hebben miskend, ofschoon die twee begrippen niet hetzelfde betekenen, anderzijds, dat het
middel niet ontvankelijk is in zoverre het verwijst naar de artikelen 23
tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek,
terwijl die bepalingen niet van toepassing zijn in strafzaken :
Overwegende, enerzijds, dat het
middel vermeldt dat de bestreden
beslissing uitspraak heeft gedaan
over de tegen eiser ingestelde strafvordering terwijl die rechtsvordering niet aanhangig was bij de appelrechtbank en dat ze daarom de
kracht van gewijsde van het op 3 februari 1986 gewezen vonnis miskent;
dat het aldus duidelijk genoeg is,
ook al verwijt het nog ten overvloede aan de bestreden beslissing het
algemeen rechtsbeginsel van het gezag van het rechterlijk gewijsde in
strafzaken te hebben miskend;
Overwegende, anderzijds, dat in
strafzaken de eiser in zijn middel
tot staving van zijn voorziening niet
de wetsbepalingen hoeft aan te duiden die volgens hem geschonden
zijn; dat het volstaat dat hij de aangevoerde onwettigheid nauwkeurig
aanduidt, hetgeen eiser ten deze gedaan heeft;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat de correctionele
rechtbank van de zaak enkel heeft
kennis genomen ingevolge het hoger
beroep, dat enerzijds, door verweerder en anderzijds door het openbaar
ministerie was ingesteld tegen het
op 10 maart 1986 door de politierechtbank gewezen vonnis waarbij
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uitspraak was gedaan over het verzet van verweerder tegen de op 3 februari 1986 tegen hem bij verstek
gewezen beslissing;
Dat ingevolge die hogere beroepen derhalve enkel de tegen verweerder ingestelde strafvordering
en civielrechtelijke vordering voor
de correctionele rechtbank zijn aangebracht; dat derhalve het bestreden
vonnis geen uitspraak mocht doen
over de tegen eiser ingestelde strafvordering en hem niet op die rechtsvordering mocht veroordelen zoals
het gedaan heeft;
Dat het middel, in zoverre het is
afgeleid uit de schending van de
artikelen 187 en 202 van het Wethoek van Strafvordering, gegrond is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door eiser tegen verweerder ingestelde civielrechtelijke vordering;
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de tegen eiser
ingestelde strafvordering de vernietiging tot gevolg heeft van de beslissing op de door eiser tegen verweerder ingestelde civielrechtelijke vordering, die uit eerstgenoemde beslissing voortvloeit;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de tegen eiser
ingestelde strafvordering en over de
door hem ingestelde civielrechtelijke
vordering; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt verweerder in de helft van de kosten,
verwijst eiser in de andere helft;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Hoei, zitting houdende in hoger beroep.
8 oktober 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver-
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slaggever : de h. Sace
Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en Houtekier.

Nr. 72
2"

KAMER -

8 oktober 1986

1° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - MISDRIJF
BEWEERDELIJK IN HET BUITENLAND GEPLEEGD - BETWISTING VAN DE ONTVANKEL!JKHEID VAN DE STRAFVORDERING, GEEN
GESCHIL INZAKE DE BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER.

2° VOORZIENING IN CASSATIE -

TERMIJN- STRAFZAKEN- ONTVANKEL!JKHEID
- ONDERZOEKSGERECHT DAT BESLIST OVER
DE ONTVANKELIJKHE!D VAN DE STRAFVORDERING VOORBEREIDENDE BESL!SSING
VAN ONDERZOEK.

1" De verdachte die beweert dat het hem

ten laste gelegde misdrijf in het buitenland is gepleegd, betwi:st de ontvankelijklleid van de strafvordering en
geenszins de bevoegdheid van de rechter (1). (Artt. 7 tot 12 Wet Voorlopige
Hechtenis.)
2" Niet ontvankelijk is de voorziening

die de verdachte v66r de eindbeslissing heeft ingesteld tegen het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat uitspraak doet over de ontvankelijkheid van de strafvordering,
en niet over de bevoegdheid van de
rechter, nu de verdachte beweert dat
het misdrijf in het buitenland is gepleegd (2). (Art. 416 Sv.)
(WILLOT)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5237)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 mei 1986 gewezen
(1) en (2) Cass., 8 sept. 1982, A.R. nr. 2486
(A.C., 1982-83, nr. 21).
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door het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het arrest het
verzet van eiser tegen de beschikking van de raadkamer waarbij hij
wegens valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en misbruik van vertrouwen naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, niet ontvankelijk verklaart op
grond, enerzijds, « dat het hoger beroep van verdachte tegen de beschikking waarbij de raadkamer
hem naar de correctionele rechtbank verwijst, enkel ontvankelijk is
als verdachte de onbevoegdheid van
de onderzoeksrechter of van de
raadkamer opwerpt », anderzijds,
« dat de door verdachte aangevoerde
middelen ten deze niet neerkomen
op een betwisting van de bevoegdheid in de zin van artikel 539 van
het Wetboek van Strafvordering; dat
de verdachte, wanneer hij beweert
dat de feiten die aanleiding hebben
gegeven tot de vervolgingen in het
buitenland zijn gepleegd door een
vreemdeling en dat aldus de voorwaarden ontbreken die het Belgisch
onderzoeksgerecht in staat moeten
stellen om kennis te nemen van die
feiten, niet de bevoegdheid van de
onderzoeksrechter en/of van de
raadkamer betwist, maar wel de
ontvankelijkheid van de strafvordering »;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 24, 416 en 539 van
het Wetboek van Strafvordering,
doordat het hof van beroep, kamer van
inbeschuldigingstelling, na kennis te
hebben genomen van de conclusie waarin eiser de bevoegdheid van de Belgische
rechtscolleges met inbegrip van de
onderzoeksgerechten betwistte omdat de
telastlegging feiten betreft die in het
buitenland door een vreemdeling zijn gepleegd, diens verzet tegen de beschikking tot verwijzing naar de correctionele
rechtbank niet ontvankelijk verklaart op
grand dat niet de bevoegdheid van de
onderzoeksrechter of van de raadkamer
maar wel de ontvankelijkheid van de
strafvordering wordt betwist,
terwijl de territoriale bevoegdheid van
de nationale rechtscolleges, bij misdrijven die in het buitenland worden ge-
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pleegd, geregeld wordt door artikel 24
van het Wetboek van Strafvordering en
noch de beschikking van de raadkamer
noch het arrest vaststellen dat is voldaan
aan een van de in die bepaling omschreven voorwaarden voor de bevoegdheid
van die rechtscolleges, namelijk de
plaats waar de verdachte verblijft, of de
plaats waar hij kan worden gevonden, of
zijn laatste bekende verblijfplaats, zodat
het arrest het verzet niet onontvankelijk
mocht verklaren en uitspraak diende te
doen over het bevoegdheidsgeschil :
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kon worden verweten aangezien het
is gepleegd op 3 augustus 1981;
Dat eiser dus alleen maar betoogde dat hij niet in Belgie kon worden
vervolgd wegens de hem ten laste
gelegde feiten die, gesteld dat ze bewezen waren, in het buitenland, namelijk in Frankrijk zijn gepleegd;
dat hij, zoals blijkt uit de bovengenoemde, op de terechtzitting van de
kamer van inbeschuldigingstelling
genomen conclusie, dat verweermidOverwegende dat krachtens arti- del grondt op de omstandigheid,
kel 416 van het Wetboek van Straf- enerzijds, dat hij de Franse nationavordering beroep in cassatie tegen liteit bezat en op Frans grondgebied
voorbereidende arresten en arresten verbleef, anderzijds, dat artikel 10,
van onderzoek of tegen in laatste 5°, van de wet van 17 april 1878 houaanleg gewezen vonnissen van de- dende de voorafgaande titel van het
zelfde soort eerst openstaat na het Wetboek van Strafvordering niet op
eindarrest of het eindvonnis, behal- hem kon worden toegepast, nu de
ve wanneer het cassatieberoep ge- hem ten laste gelegde feiten worden
richt is tegen beslissingen over bestraft met een straf waarvan het
maximum vijf jaar vrijheidsberobevoegdheidsgeschillen;
ving niet overtreft, dat voor het oveDat voor de beantwoording van de rige de §§ e, 2° en 3° van dat artikel
vraag of eiser een bevoegdheidsge- 10 niet van toepassing waren op de
schil voor het onderzoeksgerecht op- zaak, vermits deze niet de veiligheid
werpt in de zin van die wetsbepa- van de Staat of de openbare trouw
ling niet de door eiser aan zijn raakt, dat geen enkel bestanddeel
verweermiddel gegeven omschrij- van de hem ten laste gelegde misving, maar het werkelijke voorwerp drijven op Belgisch grondgebied was
van het geschil in aanmerking dient gepleegd en dat hij niet, zoals verte worden genomen;
eist door artikel 12, eerste lid, van
Overwegende dat eiser op de te- dezelfde wet van 17 april 1878, alrechtzitting van het hof van beroep, daar was aangetroffen;
kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat de territoriale
heeft aangevoerd dat de Belgische
rechtscolleges in geen geval bevoegd bevoegdheid van de nationale
waren om kennis te nemen van de rechtscolleges bij misdrijven die in
telastlegging B van misbruik van het buitenland worden gepleegd,
vertrouwen « als onsplitsbaar mis- wordt geregeld door artikel 24 van
drijf », nu dat misdrijf onmogelijk het Wetboek van Strafvordering; dat
kon zijn gepleegd buiten Frankrijk, die bepaling nochtans pas kan worwaar hij verblijft, en dat hetzelfde den toegepast wanneer de wegens
ook geldt voor de telastlegging A die feiten in Belgie ingestelde strafvan valsheid in geschriften en ge- vordering ontvankelijk is krachtens
bruik van valse stukken, op grond de artikelen 6, 7, 10, 11 en 12 van
dat de op 31 januari 1981 afgesloten die wet van 17 april 1878;
j aarrekeningen van de Galeries
Overwegende dat uit die consideAnspach waren vastgesteld door de ransen kan worden afgeleid dat, anraad van bestuur die op 13 mei 1981 ders dan wat eiser in zijn conclusie
te Parijs was bijeengekomen, en beoogt, de onderzoeksgerechten ten
dat, zelfs al zou het gebruik van val- deze geen uitspraak hebben gedaan
se stukken door neerlegging van de over een bevoegdheidsgeschil maar
balans op de griffie in aanmerking over de vraag of de strafvordering
worden genomen, dat feit hem niet ontvankelijk was in het licht van die
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bepalingen van de wet van 17 april
1878;
Dat het middel faalt naar recht;
Overwegende dat het arrest bijgevolg geen beslissing is inzake
bevoegdheid in de zin van artikel
416 van het Wetboek van Strafvordering; dat het een voorbereidend
arrest en een arrest van onderzoek
is;
Dat de voorziening, nu ze voor de
eindbeslissing is ingesteld, voorbarig
en derhalve niet ontvankelijk is;

(BRUYR)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5245)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 mei 1986 gewezen
door het Hof van Assisen van de
provincie Namen;
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 343, tweede
lid, van het Wetboek van Strafvordering,
gewijzigd door het enig artikel van de
wet van 14 juli 1931 :

Overwegende dat krachtens artikel 343, tweede lid, van het Wetboek
van Strafvordering niemand toegang
Om die redenen, verwerpt de heeft tot (de kamer waar de jury bevoorziening; veroordeelt eiser in de raadslaagt) « tijdens de beraadslaging, om welke reden ook, zonder
kosten.
schriftelijk verlof van de voorzitter.
8 oktober 1986 - z• kamer - Voorzit- Deze zal er niet binnentreden, tenzij
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver- hij geroepen wordt door de hoofdslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende man van de jury en vergezeld is
conclusie van de h. Piret, advocaat-genedoor de beschuldigde en zijn verderaal - Advocaat: mr. van Heeke.
diger, door de burgerlijke partij en
haar raadsman, door het openbaar
ministerie en de griffier. Van het incident wordt melding gemaakt in
het proces-verbaal »;
Nr. 73
Dat deze bepaling een substantiele rechtsvorm voorschrijft die ertoe
strekt de tegenspraak van het debat
2" KAMER - 8 oktober 1986
te waarborgen als zich een incident
voordoet dat van invloed kan zijn op
de beslissing van de jury;
HOF VAN ASSISEN - RECHTSPLEGING VOORZITTER GEROEPEN IN DE KAMER VAN
Overwegende dat het proces-verDE JURYLEDEN- PROCES-VERBAAL WAARIN
baal van de terechtzitting van
NIET WORDT VASTGESTELD DAT HIJ WAS
woensdag 28 mei 1986 vermeldt dat,
VERGEZELD DOOR DE BESCHULDIGDE.
nadat de juryleden zich naar hun
kamer hadden begeven om er te beArt. 343, tweede lid, Sv. wordt door het raadslagen, « de hoofdman van de
arrest van veroordeling door het hoi jury een schriftelijk verzoek had gevan assisen geschonden wanneer de richt aan de voorzitter, die daaraan
voorzitter van dat hoi tijdens de be- gevolg heeft gegeven en dat nieraadslaging in de kamer van de juryle- mand enige opmerking heeft geden is geroepen en het proces-verbaal maakt naar aanleiding van dat inciniet vaststelt dat hij was vergezeld dent»;
door de beschuldigde, of dat deze had
afgezien van het recht om hem te verOverwegende dat noch uit dat progezellen (1).
ces-verbaal noch uit enig ander stuk
waarop het Hof vermag acht te
----------------I slaan, blijkt dat de voorzitter verge(1) Cass., 13 mei 1957 (A.C., 1957, 765).
zeld was door eiser, noch dat
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laatstgenoemde had afgezien van
zijn recht om hem te vergezellen;
Dat derhalve het arrest artikel
343, tweede lid, van het Wetboek
van Strafvordering schendt;

2' Overmacht, die een verlenging van de
termijn van hager beroep tegen een
beslissing in burgerlijke zaken mogeJijk maakt, kan enkel voortvloeien uit
een gebeurtenis buiten de wil van de
betrokkene, die door deze niet kon
worden voorzien noch vermeden (2).
(LECARME T. CHOUITER)

Om die redenen, zonder acht te
slaan op eisers memorie, die op 22
september 1986, dus buiten de bij
artikel 420bis, tweede lid, van het
Wetboek van Strafvordering gestelde termijn, op de griffie van het Hof
is ingekomen, 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
Assisen van de provincie Luxemburg.
8 oktober 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Gala, Namen.
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KAMER -

9 oktober 1986

1° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - TERMIJN - HOGER BEROEP BUITEN
DE TERMIJN - GEVOLG - UITZONDERING.

2° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - TERMIJN VAN HOGER BEROEP - VERLENG!NG IN GEVAL VAN OVERMACHT OVERMACHT - BEGRIP.

1' Behalve in geval van overmacht is het

hager beroep tegen een beslissing in
burgerlijke zaken, dat na het verstrijken van de wettelijke termijn is ingesteld, niet ontvankelijk (1).
(1) en (2) Zie Cass., 24 jan. 1974 (A.C., 1974,
576) en de noten 2, 3 en 4 getekend W.G.;
9 okt. 1980, A.R. nr 6156 (ibid., 1980-81, nr 88);
20 okt. 1983, A.R. nr. 6906 (ibid., 1983-84,
nr 101).

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7516)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 1985 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 351, in combinatie
met de artikelen 353, § 5, 369, 1147, 1148
van het Burgerlijk Wetboek, 50, 51, 1025,
1031 van het Gerechtelijk Wetboek en uit
de miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat, ongeacht de bij de wet bepaalde gevallen, de termijnen worden
verlengd met de tijd gedurende welke de
partij in de volstrekte onmogelijkheid
verkeert de handeling te verrichten
waartoe zij verplicht is,
doordat het bestreden arrest, nadat
het incidenteel arrest van 18 januari
1985 had vastgesteld « dat het in de wettelijke vorm ingestelde hoger beroep (... )
buiten de termijn is ingesteld, te weten
op 1 augustus 1984, nu het beroepen vonnis op 26 juni 1984 ter kennis van appellant (thans verweerder) is gebracht bij
aangetekende brief die is gestuurd naar
(zijn) adres, place Jupiter 14, te 93600
Aulnay-sous-Bois, Frankrijk >>, beslist
« dat geen acht moet worden geslagen op
het laattijdig karakter van (verweerders)
beroep en dat zijn hoger beroep ontvankelijk moet worden verklaard, zonder rekening te houden met de datum van de
kennisgeving aan verweerders woonplaats in het buitenland, van het bij verstek gewezen (thans bestreden) vonnis >>,
enkel op grond : « dat verweerder in Belgie (... ) een raadsman had aangesteld om
de procedure en haar verloop te volgen;
dat uit de algemene context blijkt dat
die advocaat door de advocaat van de tegenpartij niet werd ingelicht nopens het
bij verstek tegen zijn client gewezen
vonnis en dat hij, niettegenstaande zijn
brief van 9 juli aan de griffie van de
rechtbank, door die griffie pas werd
ingelicht na het verstrijken van de termijn van hoger beroep; dat (verweerder)
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aldus, om redenen buiten zijn wil die
een geval van overmacht uitmaken, geen
beroep heeft kunnen instellen binnen de
termijn van hoger beroep, maar dat beroep achteraf zo spoedig mogelijk heeft
ingesteld "•
terwijl de verweerder in een rechtsvordering tot uitspraak van een wettiging
door adoptie die niet binnen een maand
na de kennisgeving hoger beroep heeft
ingesteld tegen het vonnis waarbij die
wettiging wordt uitgesproken, door de
rechter slechts kan worden vrijgesteld
van het verval dat daarvan het gevolg is,
als hij in de volstrekte onmogelijkheid
verkeerde de handeling te verrichten,
zijnde een geval van overmacht; het arrest, ten deze, uit de omstandigheden die
het vaststelt, niet heeft kunnen afleiden
dat verweerder in de volstrekte onmogelijkheid verkeerde binnen een maand na
de kennisgeving van het vonnis hoger
beroep in te stellen, nu die omstandigheden de lichtzinnigheid en de nalatigheid
van zijn volmachtdrager niet uitsluiten;
het arrest aldus het wettelijk begrip
overmacht miskent, welke overmacht enkel kan voortvloeien uit een gebeurtenis
buiten de menselijke wil die door deze
wil niet kon worden voorzien noch vermeden, en derhalve de artikelen 1147 en
1148 van het Burgerlijk Wetboek
schendt; het arrest, nu het geen wettelijke grondslag kon vinden in het algemeen rechtsbeginsel dat, ongeacht de bij
de wet bepaalde gevallen, de termijnen
worden verlengd met de tijd van de volstrekte onmogelijkheid om op te treden,
dat beginsel miskent en ook de artikelen
351, 353, § 5, en 369 van het Burgerlijk
Wetboek schendt die, in combinatie met
de artikelen 1025 en 1031 van het
Gerchtelijk Wetboek, bepalen dat het hoger beroep tegen een vonnis dat een wettiging door adoptie uitspreekt, binnen
een maand na de kennisgeving ervan
moet worden ingesteld; het derhalve de
artikelen 50 en 51 van het Gerechtelijk
Wetboek schendt, volgens welke de rechter buiten de daarin omschreven gevallen de termijnen niet mag verlengen :

Overwegende dat overmacht enkel
kan voortvloeien uit een gebeurtenis
buiten de menselijke wil die door
deze wil niet kon worden voorzien
noch vermeden;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het in de wettelijke vorm
ingestelde hoger beroep pas op 1 augustus 1984 ter griffie van het hof is

ingediend, terwijl het beroepen vonnis op 26 juni 1984 was gewezen;
Dat uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
de kennisgeving van het beroepen
vonnis van 26 juni 1984 op dezelfde
dag aan verweerder in zijn woonplaats is gedaan;
Overwegende dat de appelrechter,
uit de omstandigheden die hij aanwijst en die in het middel zijn weergegeven, niet wettig heeft kunnen
afleiden dat verweerder « om redenen buiten zijn wil », in de volstrekte onmogelijkheid verkeerde zijn beroep binnen de wettelijke termijn in
te stellen;
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 vernietigd arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar
de jeugdkamer van het Hof van Beroep te Brussel.
9 oktober 1986 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat-: mr. Draps.
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KAMER -

10 oktober 1986

INKOMSTENBELASTINGEN

VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP RECHTSMACHT VAN HET HOF VAN BEROEP GRENZEN.

Wanneer het hof van beroep, op grand
van artikel 278 W.LB., kennis neemt
van een voorziening tegen een in het
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kader van artikel 276 W.LB. door de spreekt over het geschil, de wettigheid
directeur der belastingen genomen be- en de gegrondheid van de beslissing
slissing op de bezwaren van een belas- dient na te gaan zoals zij werd gewezen
tingschuldige tegen een te zijnen na- en niet zoals zij had dienen te worden
me vastgestelde aanslag, en het beslist gewezen; de voor het hof van beroep
dat de betwiste aanslag nietig is we- aangevoerde grieven zowel de gegrondgens niet-naleving van een substan- heid van de beslissing van de directeur,
tiele procedurevorm bij de vaststelling voor wat de fiscale vrijstelling van de beervan, dan heeft het hoi zijn rechts- taalde alimentatierente aangaat, als haar
macht geheel uitgeoefend en vermag wettigheid betroffen, wegens het feit dat
het niet verder te onderzoeken of bij de directeur de hem door de artikelen
de vaststelling van de nietige aanslag 275 en 276 van het Wetboek van de Inwerd uitgegaan van een juiste belast- komstenbelastingen toegekende machten
bare grondslag; het staat aan de admi- had misbruikt en overschreden; nu het
nistratie een nieuwe aanslag vast te hof van beroep oordeelt de beslissing
van de directeur niet te kunnen onderstellen. (Art. 260 W.I.B.) (1)
zoeken, het arrest de bepalingen van
artikel 276 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen schendt;
(COOREMAN T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
tweede onderdeel, de beslissing genamen door de directeur te Gent, al betreft
zij een aanslag die wegens het niet naleARREST
ven van dwingende procedureregels ongeldig is als inningstitel van een latente,
(A.R. nr. F 1274 N)
uit de jaarlijkse financiewet ontstane beRET HOF,· - Gelet op het bestre- lastingschuld, toch een beslissing uitmaakt in de zin van artikel 276 van het
den arrest, op 22 maart 1985 door Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
het Hof van Beroep te Gent gewe- die een krachtens artikel 267 ingeleid
zen;
bezwaar beslecht, een einde stelt aan de
bevoegdheid van de administratie en elOver het middel, afgeleid uit de schen- ke nieuwe beslissing met hetzelfde voording van de artikelen 97 van de Grond- werp uitsluit, zodat het arrest de juridiwet, 276, 278 van het Wetboek van de In- sche aard van deze beslissing miskent
komstenbelastingen en 1068 van het (schending van artikel 276 van het WetGerechtelijk Wetboek,
boek van de Inkomstenbelastingen);
doordat het hof van beroep, overwegende dat de aanslag nietig is in zijn gederde onderdeel, het hof van beroep,
heel, beslist de door de directeur afgewe- dat bevoegd is om in eerste en laatste
zen bezwaren niet te kunnen onderzoe- aanleg het beroep van de belastingplichken en niet bevoegd te zijn om te onder- tige te behandelen wegen het kenmerk
zoeken of bij de vestiging van een nie- van openbare orde eigen aan het aantige aanslag werd uitgegaan van de juis- hangig gemaakte geschil en binnen de
te belastbare grondslag,
perken van dit geschil, over de grond ervan uitspraak moet doen, welke ook de
terwijl, eerste onderdeel, uit de tekst nietigheid is waardoor de aangevochten
zelf van artikel 278 van het Wetboek van beslissing en de betwiste aanslag zijn
de Inkomstenbelastingen duidelijk blijkt aangetast (een aanslag is zowel nietig in
dat door het beroep niet de aanslag de mate dat hij is gestoeld op niet bemaar de beslissing van de directeur der lastbare inkomsten als wanneer hij werd
belastingen bij het hof van beroep aan- gevestigd met miskenning van dwingenhangig wordt gemaakt; het hof van be- de procedureregels); ook het feit dat de
roep, dat in eerste en laatste aanleg uit- beslissing is genomen in verband met
een aanslag die onwettig is als inningstitel deze opdracht niet opheft, en artikel
{1) Raadpl. Cass., 8 juni 1938, en de conclu- 1068 van het Gerechtelijk Wetboek voorsie van het O.M. (Bull., 1938, 198); 13 okt. 1959
(A.C., 1960, 126); 26 april 1972 {A.C., 1972, 804); schrijft dat het hoger beroep het geschil
8 jan. 1980 {A.C., 1979-80, nr. 271); 17 feb. 1984 zelf aanhangig maakt bij de rechter in
hoger beroep, behoudens het geval waar(A.C., 1983-84, nr 340).
Zie P. MAHAUX, « Het rechterlijk gewijsde en in hij een bevolen onderzoeksmaatregel
het Gerechtelijk Wetboek », rede uitgesproken bevestigt; het arrest derhalve, nu het
ter plechtige zitting van 1 sept. 1971 van het weigert het geschil zelf ten gronde te beHof van Cassatie, A.C., 1971, biz. 47 e.v
slechten, de artikelen 278 van het Wet-

------------------I
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hoek van de Inkomstenbelastingen en
1068 van het Gerechtelijk Wetboek
schendt;
vierde onderdeel, de beslissing van de
directeur een rechtsprekende handeling
is waaraan het gezag van gewij sde is
verbonden, gezag dat kan worden ingeroepen tegen de aanslag die, eventueel,
naderhand op dezelfde belastingbestanddelen wordt gevestigd en het voorwerp is
van een nieuwe en onderscheiden inkohiering; het gezag van gewijsde verbonden aan de beslissing van de directeur,
dat zijn wettelijke grondslag vindt in de
algemene rechtsbeginselen van de directe belastingen en in de artikelen 276
en 278 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, noodzakelijkerwijze als
uitwerking heeft dat geen nieuwe aanslag kan worden gevestigd die geheel of
ten dele onverenigbaar is met wat definitief omtrent een vorige werd gevonnist;
de beslissing waarbij over een geschilpunt betreffende een aanslag in de inkomstenbelastingen uitspraak werd gedaan, zich opdringt aan het rechtsprekend orgaan dat achteraf met het beslechten van dezelfde betwisting is belast, zelfs indien het die beslissing verkeerd acht; aangezien het hof van beroep, door te beslissen de redenen en de
beslissing van de directeur niet te kunnen onderzoeken, die beslissing in feite
onherroepelijk maakt, het arrest op dubbelzinnige motieven steunt (schending
van artikel 97 van de Grondwet) en de
juridische aard van die beslissing miskent (schending van de artikelen 276 en
278 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen) :

Overwegende dat eiser bezwaar
had ingediend bij de directeur der
belastingen tegen de aanslag gevestigd in de personenbelasting en de
aanvullende gemeentebelasting voor
het aanslagjaar 1979, kohierartikel
025199; dat de directeur, bij beslissing van 30 juni 1982, eiser ontheffing had verleend voor 655 frank en
het bezwaar voor het overige had afgewezen; dat het arrest, op de voorziening van eiser, oordeelt dat de
gevestigde aanslag voor het geheel
nietig is wegens niet-naleving van
het vormvereiste voorgeschreven
door artikel 251 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, met
betrekking tot de wijziging door de
administratie van een regelmatige
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belastingaangifte; dat het arrest
voorts beslist dat het hof van beroep
niet bevoegd is om nag te onderzoeken of bij de vestiging van de nietig
verklaarde aanslag was uitgegaan
van een juiste belastbare grondslag;
Wat het eerste, tweede en derde
onderdeel betreft :
Overwegende dat, ingevolge artikel 278 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, de voorziening
tegen een in het kader van artikel
276 van hetzelfde wetboek genomen
beslissing van de directeur der belastingen op de bezwaren van een
belastingplichtige tegen een op zijn
naam gevestigde aanslag, die beslissing en de grand van de betwisting
die ze beslecht, bij het hof van beroep aanhangig maakt; dat het hof
van beroep ter zake zijn rechtsmacht geheel uitoefent wanneer het,
rechtdoende op een middel van de
eiser, beslist dat de betwiste aanslag
als zodanig nietig is wegens de nietnaleving van een substantii:!le procedurevorm bij de vestiging ervan; dat
de rechters na zulk een beslissing
niet verder vermogen te onderzoeken of de door de directeur met betrekking tot de nietige aanslag vastgestelde belastbare grondslag juist
was; dat het de administratie staat
om eventueel, met toepassing van
artikel 260 van het wetboek, een
nieuwe aanslag te vestigen die in de
plaats zal komen van de oorspronkelijke, voor zover deze binnen de wettelijke termijn op kohier was gebracht;
Dat het arrest derhalve de artikelen 278 en 276 van het wetboek
niet schendt door ten deze te beslissen, na de door eiser betwiste aanslag nietig te hebben verklaard, dat
het hof van beroep niet bevoegd is
om nag te onderzoeken of bij de
vestiging van de nietige aanslag
werd uitgegaan van een juiste belastbare grondslag;
Dat de onderdelen, in zoverre,
niet kunnen worden aangenomen;
Overwegende dat artikel 1068 van
het Gerechtelijk W etboek geen betrekking heeft op het geding waar-
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van de afdoening, ingevolge artikel
278 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, toekomt aan het
hof van beroep;

zitter - Verslaggever : de h. Rauws,
raadsheer Gelijkluidende conclusie
van de h. du Jardin, advocaat-generaal.

Dat het derde onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat de directeur der
belastingen, beslissende in het kader van de artikelen 267 en 276 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, een jurisdictionele functie
vervult en dat zijn beslissing derhalve bekleed is met het gezag van het
rechterlijk gewijsde; dat dit gezag
van gewijsde evenwel verdwijnt
wanneer die beslissing, op voorziening van de belastingplichtige, door
een arrest van het hof van beroep
ongedaan wordt gemaakt;
Overwegende dat ten deze het arrest, door voor recht te verklaren
dat de door eiser betwiste aanslag
als zodanig nietig is, meteen ongedaan maakt de bestreden beslissing
van de directeur der belastingen,
waarbij deze het bedrag van de
grondslag van de bedoelde nietige
aanslag had bepaald;
Dat het onderdeel, in zoverre het
schending van de artikelen 276 en
278 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen aanvoert, niet kan
worden aangenomen;
Overwegende, voor het overige,
dat het onderdeel, in zoverre het
schending van artikel 97 van de
Grondwet aanvoert, in werkelijkheid
het arrest enkel de hiervoren behandelde en door eiser vergeefs opgeworpen onwettigheid verwijt;
Dat het onderdeel in zoverre niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
10 oktober 1986 - 1" kamer - Voorzitter de h. Caenepeel, waamemend voor-
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HUUR VAN GOEDEREN-

PACHT- BESTAAN EN VOORWAARDEN VAN DE HUUROVEREENKOMST - BEWIJSMIDDELEN.

Krachtens art. 3 Pachtwet kan degene
die in het bezit van een Iandeigendom
is, van het bestaan van een pacht en
van de pachtvoorwaarden, waaronder
het tijdstip van ingebruikneming, het
bewijs Jeveren door alle middelen
rechtens, met inbegrip van getuigenissen en vermoedens (1). (Afdeling van
het B.W. houdende regels betreffende
de pacht in het bijzonder, art. 3, wet 4
nov. 1969, art. 1.)
(DE LEENER T. EVERAET, REYSENS, D'HONDT)
ARREST

(A.R. nr. 4856)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 30 oktober 1984 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen Everaet en Reysens :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artieklen 97 van de Grandwet, 1134, 1319, 1320, 1322 en 1328 van
het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel
nodig, van de artikelen 1121, 1165, 1168,
1175, 1176, 1181 en 1317 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis ·de beslissing dat de eisers wederrechtelijk bezit

l----------------(1) Cass., 9 mei 1975 (AC., 1975, 985); 5 okt.
1979 (AC., 1979-80, nr. 84. Zte • Le bail a ferme et le drott de preemption •, H. n·UDEKEM
IYJ\COZ, in Les novelles, Drmt ctvtl, VI, 3,

nr
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namen van het kwestieus perceel land
en dat zij onrechtmatig het genot van de
verweerders als pachters stoorden en
storen, laat steunen op volgende motieven : dat v66r de pachtovereenkomst van
6 maart 1981 tussen de eisers en de verweerders een regelmatige pachtoverdracht werd gerealiseerd waarbij de oorspronkelijke pachter, namelijk Cools,
met toestemming van de eigenaar Edmond D'Hondt, zijn pacht overdroeg aan
de verweerders; dat deze pachtoverdracht tot gevolg had dat de opschortende voorwaarde waaronder vermelde
pachtovereenkomst van 6 maart 1981
werd aangegaan, namelijk de voorwaarde dat Cools het land niet meer zou bewerken en aan zijn pacht zou verzaken
en dat het land dus vrijkomt, niet werd
gerealiseerd; dat de eisers bezwaarlijk
de niet-tegenstelbaarheid van de pachtoverdracht kunnen inroepen daar waar
uit de bewoording van hun bericht van
30 januari 1981, luidens welke « Ook heb
ik (eiser) horen zeggen dat hij (Cools)
het aan Everaet (verweerder) zou laten
afstaan >>, blijkt dat zij van deze overdracht kennis moesten hebben en waar
zij in elk geval ?econfronteerd werden
met de niet-vervulling van voornoemde
opschortende voorwaarde van hun eigen
overeenkomst, wanneer zij vaststelden
dat het betwist goed reeds was bewerkt
v66r zij het in bezit namen,
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het bezit is van een landeigendom,
het bewijs kan leveren van het bestaan van een pacht en van de
pachtvoorwaarden, waaronder het
tijdstip van ingebruikneming, « door
alle rechtsmiddelen, met inbegrip
van getuigen en vermoedens >>;
Overwegende dat het bestreden
vonnis vaststelt: enerzijds, dat het
bewijs is geleverd dat op 30 januari
1981 met schriftelijke toestemming
van de eigenaar een rechtsgeldige
pachtoverdracht heeft plaatsgehad
ten voordele van de verweerders en
dat die overeenkomst derhalve tot
stand is gekomen v66r de pachtovereenkomst die op 6 maart 1981 onder
opschortende voorwaarde tussen de
eigenaar en de eisers werd gesloten,
en, anderzijds, dat de verweerders
in het bezit waren van het hun overgedragen pachtgoed en dat dit door
hen reeds was bewerkt toen de eisers ervan wederrechtelijk bezit namen;
Overwegende dat het vonnis, zonder artikel 1328 van het Burgerlijk
Wetboek te schenden, op grond van
die vaststellingen wettig beslist dat
de pachtoverdracht voorrang heeft
op de later gesloten pachtovereenkomst;

zesde onderdeel, de onderhandse akte
van 30 januari 1981, waaruit volgens het
bestreden vonnis de pachtoverdracht van
Cools aan de verweerders blijkt, geen
vaste datum heeft in de zin van artikel
1328 van het Burgerlijk Wetboek en aldus krachtens deze wettelijke bepaling,
wat betreft de datum, niet tegenstelbaar
is aan de eisers, met het gevolg dat deze
pachtoverdracht niet kan primeren boven de pachtovereenkomst van 6 maart
1981 van de eisers, die wel een vaste datum heeft, en evenmin tot gevolg kan
hebben de niet-vervulling van de opschortende voorwaarde van vermelde
pachtovereenkomst, zodat het bestreden
vonnis, door het tegenovergestelde te beslissen, artikel 1328 van het Burgerlijk
Wetboek schendt ·

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendverklaring; veroordeelt de eisers in de kosten.

Wat het zesde onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 3 van de Pachtwet, degene die in

10 oktober 1988 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Matthijs,
raadsheer Gelijkluidende conclusie
van de h. du Jardin, advocaat-generaal
- Advocaten: mrs. Gerard. van Heeke.

Dat
recht;

het

onderdeel

faalt

naar
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1° EIGENDOM 577 BIS B.W. -

MEDEEIGENDOM VOORWERP.

ART.

2° VORDERING IN RECHTE -

BURGERLIJKE ZAKEN - GESCHIL TUSSEN EIGENAAR
EN EEN OF MEER BEZITTERS - SPLITSBAARHEID.

1• Art. 577bis B.W. regelt uitsluitend de

verhoudingen tussen onverdeelde eigenaars onderling en niet die met derden
(1).
2• Een eigenaar heeft een reeds verkre-

gen en dadelijk belang om een rechtsvordering tot revindicatie in te stellen
tegen ieder die wederrechtelijk bezit
heeft genomen van zijn eigendom en
is wettelijk niet verplicht, op straffe
van niet-ontvankelijkheid van zijn vordering, alle bezitters samen in het geding te betrekken (2).
(GEMEENTE MEERHOUT T. BEYENS)
ARREST

(A.R. nr. 4838)

HET HOF; - Gelet op de bestreden vonnis, op 21 juni 1984 en 22 november 1984 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Turnhout;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 17, 18, eerste lid, 23, 29, 30, 31, 700 van het Gerechtelijk Wetboek, 577 bis en 228 van het
Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet
van 8 juli 1924,
doordat het vonnis van 22 november
1984 de door eiseres ingestelde vordering
(1) Cass., 4 dec. 1941 (Bull., 1941, 443); Brussel, 26 nov. 1965 (Pas., 1966, II. 291).
(2) Over het begrip « onsplitsbare rechtsvordering , zie noot get. C.C., onder Cass., 7 feb.
1964, in R. W:, 1965-66, 1152; FETIWEIS, Handhoek van gerechtelijk recht, II, Bevoegdhe1d,
nr. 204; CH. VAN REEPINGHES, Versiag uve1· de
Gere._·htelJJke Jiervonw.ng. 1964. 51>.
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om te horen zeggen voor recht dat het
perceel grand, gelegen te Meerhout en
gekadastreerd sectie A, nr. 1414/2, tot
het openbaar domein behoort en verweerder het zonder recht noch titel in
bezit heeft, onontvankelijk verklaart op
grand : dat het medebezit van het kwestieuze perceel door de echtgenote van
verweerder niet ernstig meer door eiseres betwist wordt en voldoende blijkt uit
alle gegevens; dat de gedachtengang van
eiseres bezwaarlijk kan worden bijgetreden, waar deze thans stelt dat mogelijkerwijze, na vonnis in onderhavig geding, zij zonder meer een soortgelijke
nieuwe vordering zou kunnen instellen
tegen verweerders echtgenote alleen, wat
in strijd is met artikel 577 bis van het
Burgerlijk Wetboek en met artikel 18,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
dat bepaalt dat het belang voor het instellen van een vordering ( artikel 17 van
het Gerechtelijk Wetboek) verkregen en
dadelijk moet zijn; dat verweerder terecht opmerkt dat de oorspronkelijke
vordering van eiseres geen nuttig gevolg
kan hebben en zonder gevolg zal blijven,
daar zij stuit op de onmiskenbare rechten van de echtgenote van verweerder,
die niet in de zaak is en voor wie het
tussen te komen vonnis geen enkel juridisch effect sorteert; dat bij twee op elkaar volgende procedures betreffende
hetzelfde voorwerp - tegen twee echtgenoten afzonderlijk, achtereenvolgens gevaar bestaat voor tegenstrijdige beslissingen, wat indruist tegen iedere rechtszekerheid,
terwijl, eerste onderdeel, nu verweerder bezit had genomen van het litigieuze
perceel grand, waarvan eiseres stelde
dat het tot het openbaar domein behoorde, eiseres een verkregen en dadelijk belang had om de vordering, ertoe strekkend te horen zeggen dat het perceel tot
het openbaar domein behoorde en dat
verweerder het zonder recht noch titel in
bezit had, in te stellen; het feit dat de
echtgenote van verweerder, die eveneens
dit perceel in bezit had, niet in het geding betrokken was, het verkregen en
dadelijk belang van de vordering van eiseres tegen verweerder niet wegneemt;
het feit dat het op deze vordering niet
tegenstelbaar is aan deze echtgenote,
niet tot gevolg heeft dat eiseres haar
wettelijk belang tegen verweerder zou
verliezen; het bestreden vonnis het belang van eiseres verwart met het betrekkelijk gezag van gewijsde van het burgerlijk vonnis (schending van de artikelen 17, 18, eerste lid, en 23, van het
Gerechtelijk Wetbook);
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tweede onderdeel, artikel 577 bis van
het Burgerlijk Wetboek uitsluitend het
statuut regelt van de medeeigendom; het
bestreden vonnis echter niet vaststelt
dat de echtgenote van verweerder medeeigenares was van het kwestieuze perceel, maar enkel medebezitter, zoals verweerder trouwens, zodat het bestreden
vonnis ten onrechte toepassing maakt
van de rechten van de echtgenote als
medeeigenares (schending van artikel
577 bis van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, noch het feit dat de
echtgenote van verweerder medebezitter
zou zijn van het perceel A, nr. 1414/2,
noch het feit dat zij er medeeigenaar zou
van geweest zijn, tot gevolg heeft dat eiseres geen dadelijk verkregen belang
zou hebben om verweerder aileen te dagvaarden; bezit noch medeeigendom onsplitsbaar zijn en in alle geval de onsplitsbaarheid niet voorzien is ten opzichte van de gedinginleidende dagvaarding (schending van de artikelen 17, 18,
31, 700 van het Gerechtelijk Wetboek,
577 bis en 2228 van het Burgerlijk Wethoek); evenmin de mogelijkheid van latere tegen ;trijdighPirl. van deze vordering
met andt"~re vordermgen of de mogelijke
samenhang het wettelijk belang van eiseres wegnemen (schending van de artikelen 17, 18, 29, 30 van het Gerechtelijk
Wetboek en 577 bis van het Burgerlijk
Wetboek):

Overwegende dat artikel 577 bis
van het Burgerlijk Wetboek uitsluitend de verhoudingen regelt tussen
de personen die onverdeelde eigenaars zijn van een zaak; dat de bepalingen van dit artikel niet gelden
voor de verhoudingen tussen die
personen en derden;
Overwegende dat een eigenaar
een reeds verkregen en dadelijk belang heeft om een rechtsvordering
tot revindicatie in te stellen tegen
ieder persoon die wederrechtelijk
bezit heeft genomen van zijn eigendom; dat geen wettelijke bepaling
hem verplicht, op straffe van nietontvankelijkheid van zijn rechtsvordering, alle bezitters samen in het
geding te betrekken; dat wegens het
gebrek aan identiteit van de partijen, de beslissing in het nadeel
van een hunner, niet zou kunnen
leiden tot het gewijsde tegenover de
andere bezitter die niet in de zaak
is geroepen;

Overwegende dat het vonnis van
22 november 1984, door de rechtsvordering van eiseres op grond van
de in het middel vermelde redengeving niet toelaatbaar te verklaren,
de in het middel vermelde wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis van 22 november
1984; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen, zitting houdende in hoger beroep.
10 oktober 1986 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Matthijs,
raadsheer Gelijkluidende conclusie
van de h. du Jardin, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. Houtekier.
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ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMER - ONTSLAG WEGENS ECONOMISCHE
OF TECHNISCHE REDENEN - RAADPLEGING
VAN HET PARITAIR COiVIITE - ONTSLAG VAN
ALLE WERKNEMERS INGEVOLGE EEN RECHTERLIJKE BESLISSING.

De werkgever, de curator van een faillissement en de vereffenaar van een gerechtelijk akkoord zijn niet ertoe gehouden het paritair comite te raadplegen alvorens een beschermde werknemer wegens economische of technische
redenen te ontslaan, wanneer zij ingevolge een rechterlijke beslissing verplicht zijn aile werknemers gelijkelijk
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en terzelfder tijd of binnen zeer korte
termijn te ontslaan, zodat discriminatie uitgesloten is (1). (Artt. 21, § 2, Bedrijfsorganisatiewet en 1bis, § 2, Gezondheid en Veiligheidswet.)

(BULEN T. DE COSTER, NOLLET, THIERY - VEREFFENAARS VAN HET GERECHTELIJK AKKOORD
MET BOEDELAFSTAND VAN DE N.V. ALGEMENE
ONDERNEMINGEN EN STUDIEBUREEL B.S.L.)
ARREST

(A.R. nr. 5238)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 mei 1985 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1bis, § 2, inzonderheid eerste lid, van de wet van 10 juni
1952 betreffende de gezondheid en de
veiligheid van de werknemers alsmede
de salubriteit van het werk en de werkplaatsen, gewijzigd bij koninklijk besluit
nr. 4 van 11 oktober 1978, en 21, § 2, inzonderheid eerste lid, van de wet van 20
september 1948 houdende organisatie
van het bedrijfsleven, gewijzigd bij
koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober
1978, en, voor zoveel nodig, van de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk
Wetboek, 51 van de wet van 5 december
1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites,
en 13 van het Protocol van akkoord betreffende de aanwijzing van afgevaardigden van het bediendenpersoneel in de
ondernemingen voor de bouwsector, gesloten tussen de Nationale Confederatie
van het Bouwbedrijf en de bediendenbonden uit de sector,
doordat het arbeidshof, na te hebben
vastgesteld dat partijen het erover eens
waren dat eiser, als vakbondsafgevaardigde, krachtens artikel 13 van het Protocol van akkoord betreffende de aanwijzing van afgevaardigden van het bediendenpersoneel, gesloten tussen de Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf
en de vertegenwoordigers van de bediendenbonden, dezelfde bescherming tegen
ontslag genoot als die welke door de wettelijke bepalingen wordt verleend aan de
(1) Zie Cass., 13 jan. 1971 (A.C., 1971, 459);
26 nov. 1975 (A.C., 1976, 392); 16 feb. 1981
(A.C., 1980-81, nr. 384) en 21 april 1986, A.R.
nr. 7429 (A.C., 1985-86, nr. 513).
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leden van de ondernemingsraad en het
comite voor veiligheid en h~·giene, oordeelt dat de door de artikelen 1bis, § 2,
van de wet van 10 juni 1952 en 21, § 2,
van de wet van 20 september 1948 bedoelde raadplegingen van het bevoegde
paritair comite - alvorens tot ontslag
van de beschermde leden over te gaan
ingevolge economische of technische redenen -, voorgeschreven zijn om elke discriminatie van de beschermde werknemers te voorkomen, na te hebben overwogen dat deze verplichte raadpleging
vervalt wanneer een curator, ter uitvoering van zijn gerechtelijke opdracht in
het raam van het faillissement, ertoe
verplicht is de exploitatie volledig stop te
zetten en al het personeel te ontslaan,
omdat in zulk geval iedere discriminatie
van beschermde werknemers uitgesloten
is, en na te hebben vastgesteld dat
ten deze het ontslag van eiser op 1 december 1980 werd gegeven, en niet te
hebben tegengesproken wat partijen
aanvoerden, met name dat het ontslag
zich voordeed tijdens de termijn gedurende welke de voortzetting van de activiteit van de onderneming toegelaten
was, en dat na het ontslag van eiser nog
42 bedienden en 440 arbeiders overbleven, waarvan het gedeelte dat niet door
andere bedrijven werd overgenomen,
slechts ontslagen werd op 15 maart en
op 30 april 1981, besluit dat, gelet op de
rechtsfiguur van het gerechtelijk akkoord en de opdracht van de vereffenaars, « ook bij concordaat met boedelafstand de vereffenaar, ter uitvoering van
zijn gerechtelijke opdracht, ertoe verplicht is de exploitatie volledig stop te
zetten en al het personeel af te danken
(en) in deze omstandigheden iedere nadelige discriminatie van de beschermde
werknemers uitgesloten (is) en de voorafgaande raadpleging van het paritair
comite niet vereist (is) "• dat daaraan
geen afbreuk doet het feit dat « ten deze,
met toelating van de rechtbank van
koophandel en met het doel de realisatie
van het actief in het belang van de
schuldeisers zo voordelig mogelijk te
doen verlopen, de stopzetting (van de activiteit van de onderneming) en de hieraan verbonden personeelsafdankingen
niet ineens doch geleidelijk mocht worden uitgevoerd », dat « het slechts een
uitvoeringsmodaliteit van de aan de vereffenaars toevertrowude algehele liquidatie (betreft) (en) zij gebeurt onder toezicht van de rechter-commissaris en
geen gevaar voor discriminatie op grond
van vakbondsactiviteiten (kan) doen ontstaan >>, en eisers oorspronkelijke verde-
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ring tot het verkrijgen van de bijzondere
beschermingsvergoeding afwijst,

Nr. 78

lijk Wetboek, zonder te vermelden
waarin die schending bestaat :
Overwegende dat het middel aanterwijl de door het arbeidshof vermel- voert dat de geschonden wetsbepade wetsbepalingen betreffende de be- lingen uit de wetten van 20 septemscherming van de leden van onderne- ber 1948 en 10 juni 1952 ten deze
mingsraad en comite voor veiligheid en
hygiene, ten deze toepasselijk, aan de toepassing vinden door de overige
werkgever een verplichte consultatie vermelde wetsbepalingen, waaronopleggen van het bevoegde paritiar comi- der de artikelen 1134 en 1135 van
te, alvorens tot ontslag van beschermde het Burgerlijk Wetboek; dat het alwerknemers over te gaan ingevolge tech- dus aangeeft waarin de schending
nische of economische redenen; ten ein- van die bepalingen bestaat;
de discriminatie van de beschermde
Dat de grond van niet-ontvankewerknemers te voorkomen, deze ingeroepen technische of economische redenen lijkheid niet kan worden aangenobijgevolg vooraf door het bevoegde pari- men;
tair comite dienen te worden erkend; dit
Over het middel zelf :
beginsel weliswaar, overeenkomstig de
Overwegende
dat de artikelen
rechtspraak van het Hof, uitzondering
lijdt wanneer een curator, ter uitvoering 1bis, § 2, van de wet van 10 juni
van zijn gerechtelijke opdracht, na het 1952 betreffende de gezondheid en
verstrijken van de door de rechtbank de veiligheid van de werknemers,
toegekende termijn tot verdere exploita- alsmede de salubriteit van het werk
tie, ertoe verplicht is de exploitatie volle- en van de werkplaatsen, en 21, § 2,
dig stop te zetten en al het personeel te van de wet van 20 september 1948
ontslaan; deze uitzondering evenwel houdende organisatie van het bestrikt dient te worden opgevat, en met drijfsleven, waarvan de toepasselijkname vereist is : a) dat het ontslag ter
uitvoering van een gerechtelijke beslis- heid op eiser ter zake niet wordt besing wordt gegeven, b) dat het doorge- twist, onder meer bepalen : « de
voerd wordt bij het verstrijken van de leden die het personeel vertegendoor de rechtbank toegestane termijn tot woordigen en de kandidaten kunnen
verdere exploitatie, of wanneer de exploi- slechts worden ontslagen ( ... ) Gm
tatie onmogelijk wordt, en c) dat alle economische of technische redenen
personeel collegiaal wordt ontslagen; ten die vooraf door het bevoegd paritair
deze, zoals door de feitenrechters is vast- comite werden erkend », en « wordt
gesteld, noch de termijn tot voortzetting
van de activiteit ve~streken was, noch de als ontslag beschouwd: 1o elke beverdere exploitatie onmogelijk werd, eindiging van de overeenkomst door
noch alle resterende werknemers collegi- de werkgever (... ) »;
aal ontslagen werden, het arbeidshof
Overwegende dat die verplichting
derhalve, niet zonder miskenning van de evenwel geen zin meer heeft en derin de aanhef van het middel vermelde halve is opgeheven, wanneer de
wetsbepalingen van de wetten van 20 werkgever, de curator van het failseptember 1948 en 10 juni 1952, ten deze
toepasselijk door de overige vermelde lissement of de vereffenaar van het
wetsbepalingen, kon oordelen dat het gerechtelijk akkoord ingevolge een
ontslag van eiser, als beschermde werk- rechterlijke beslissing verplicht is
nemer, zonder dringende reden, rechts- alle werknemers gelijkelijk en tergeldig was doorgevoerd, ook al was het zelfder tijd of binnen een zeer korte
bevoegde paritair comite niet vooraf ge- termijn te ontslaan, zodat discrimiraadpleegd betreffende het bestaan van natie is uitgesloten;
technische of economische redenen tot
Overwegende dat het arrest ten
ontslag:
deze vaststelt : « Toen bleek dat een
globale overname van de onderneOver de grond van niet-ontvanke- ming niet realiseerbaar was, machlijkheid door de verweerders opge- tigde de rechtbank van koophandel
worpen tegen het middel in zoverre de vereffenaars over te gaan tot de
dit schending aanvoert van de arti- geleidelijke stopzetting van de actikelen 1134 en 1135 van het Burger- viteiten, realisatie van het actief en
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afdanking van het personeel, reke- 1" en 2" De sluitingsvergoeding, bedoeld
in art. 6 Sluitingswet, is loon in de zin
ning houdend met een gebeurlijke
van art. 2 Wet Bescherming Loon (1).
gedeeltelijke overname »;
Overwegende dat uit deze vaststellingen niet kan volgen dat de
vereffenaars ingevolge een rechter- (MASSONET E.A T. EYLETTEN, FONDS TOT VERlijke beslissing verplicht waren alle GOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLt:ITING VAN
werknemers terzelfder tijd of bin- ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS)
nen een zeer korte termijn te ontslaan, zodat discriminatie van beARREST
schermde werknemers uitgesloten
(A.R. nr. 5256)
was;
Dat het arrest de genoemde wetsbepaling schendt door op grond van
RET HOF; - Gelet op het bestredie vaststellingen te beslissen dat de den arrest, op 18 april 1985 door het
voorafgaande raadpleging van het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
paritair comite niet was vereist;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het hoger beroep ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
13 oktober 1986 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Bi.itzler en De
Gryse.

Nr. 79
3" KAMER - 13 oktober 1986

1° LOON

-BESCHERMING- BEGRIP- SLUITINGSVERGOEDING.

2° ARBEIDSVOORZIENING -

SLUITING
VAN ONDERNEMINGEN- SLUITINGSVERGOEDINQ -- LOON.

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 2, 10 van
de wet van 12 april 1965 betreffende bescherming van het loon der werknemers
en 6 van de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting
van ondernemingen,
doordat het arrest de eisers veroordeelt « om aan (eerste verweerder) een
bedrag te betalen van 23.355 frank (lees :
12.975 frank) als sluitingspremie te vermeerderen met de wettelijke rente, overeenkomstig artikel 10 der wet van 12
april 1965 >>,
terwijl de sluitingspremie door de
werkgever niet verschuldigd is krachtens
de arbeidsovereenkomst welke per definitie reeds beeindigd is op dat ogenblik,
zodat deze sluitingspremie geen loon is
in de zin van artikel 2 van de wet van 12
april 1965 en derhalve artikel 10 van dezelfde wet niet van toepassing is, maar
uitsluitend verschuldigd is krachtens de
bepalingen van de wet van 28 juni 1966
en noch artikel 6, dat de vergoeding bepaalt, noch enig ander artikel in wettelijke interesten voorziet :

Overwegende dat de vergoeding
wegens ontslag, bepaald bij artikel 6
van de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de
werknemers die ontslagen worden
bij sluiting van ondernemingen, toegekend wordt in verband met de
{1) Zie Cass., 5 dec. 1977 (A.C., 1978, 403)
met cone!. O.M.; Senaat, 1962-1963, Gedr St.,
nr 11 fi, hlz. 33.
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beiHndiging van de dienstbetrekking
en dus een voordeel is waarop de
werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de
werkgever; dat die vergoeding derhalve loon is in de zin van artikel 2
van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon
der werknemers;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
13 oktober 1986 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Delahaye.

Nr. 80

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 21, § 2, eerste en tweede
lid, van de wet van 20 september 1948
houdende organisatie van het bedrijfsleven, gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 4
van 11 oktober 1978, 35, vierde lid, van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten, en 870 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest overweegt « dat de
feiten, die als dringende redenen ingeroepen worden door (e~seres), omschreven worden in het inleidend verzoekschrift d.d. 9 mei 1985, zodat de brief
d.d. 3 juli 1985 van Docteur F.X. M.,
neergelegd door (eiseres), terzake dit geschil als niet dienend afgewezen wordt,
vermits alleen de feiten, omschreven in
het inleidend verzoekschrift, kunnen
aangewend worden tot rechtvaardiging
van de ingeroepen dringende redenen "•
en het arrest om die reden het schrijven
van 3 juli 1985 van de hand wijst, nu de
brief slechts feiten bevat die niet worden
aangehaald in het verzoekschrift waarbij
de huidige procedure aanhangig is gemaakt,
terwijl, ...
tweede onderdeel, zelfs zo men zou

Nr. 80
3'

KAMER -

13 oktober 1986

ARBEIDSOVEREENKOMST -

EINDE
DRINGENDE REDEN - BEWIJS - FElTEN DIE
NA HET ONTSLAG GEBLEKEN ZIJN.

De dringende reden kan door alle middelen rechtens worden bewezen, o.m.
door feiten die de opzeggende partij
achteraf heeft vernomen (1). (Art. 35
Arbeidsovereenkomstenwet.)
(INSTITUT CHIRURGICAL DE BRUXELLES V.Z.W.
T. DEPAUW)
ARREST

(A.R. nr. 5261)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 augustus 1985 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
(1) Cass., 27 feb. 1978 (A.C., 1978, 757) en 24
sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 50).

aannemen dat de inhoud van het schrijven van 3 juli 1985 van dr. M. een nieuw
feit zou uitmaken of melding zou maken
van feiten nog niet vervat in het inleidend verzoekschrift, zulks niet wegneemt dat dit schrijven slechts is voorgelegd om het bewijs van de ingeroepen
dringende reden, namelijk de onbeschoftheid van verweerder, te bevestigen; in
de mate waarin feiten later van datum
zijn dan de aanzegging van het ontslag
of dan de neerlegging van het verzoekschrift, en slechts beogen de ingeroepen dringende reden nader te bepalen en te bevestigen, de rechter gehouden is met deze feiten rekening te
houden (artikel 21, § 2, eerste en tweede
lid, van de wet van 20 september 1948);
inderdaad, feiten die aan het Iicht komen of aangevoerd worden na het geven
van ontslag wegens dringende reden, in
overweging kunnen worden genomen om
de feiten, die als dringende reden ingeroepen zijn geworden, te bewijzen; door
het schrijven van 3 juli 1985 van dr. M.
van de hand te wijzen, om reden dat
« alleen de feiten, omschreven in het inleidend verzoekschrift, kunnen aangewend worden tot rechtvaardiging van de
ingeroepen dringende redenen >>, zonder
na te gaan of de inhoud van genoemd

Nr. 81
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schrijven er niet toe strekte de in het
verzoekschrift ingeroepen feiten en hun
karakter van dringende reden te bevestigen, het arrest een onjuiste toepassing
maakt van de artikelen 35, vierdP. lid,
van de wet van 3 juli 1978, en 21 § 2, van
de wet van 20 september 1948, en bijgevolg genoemde wettelijke bepalingen
schendt; bovendien, door het schrijven
van 3 juli 1985 van dr. M. te verwijderen
omdat enkel de feiten ingeroepen in het
inleidend verzoekschrift in aanmerking
kunnen worden genomen, het arrest niet
antwoordt op de conclusie van eiseres,
waarin het schrijven van dr. M. werd
aangehaald, niet als een nieuw feit,
maar als bewijs van de waarachtigheid
van de feiten ingeroepen in het inleidend
verzoekschrift; het arrest derhalve evenmin regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet):
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dokter Marchandise « ter zake dit
geschil als niet dienend afgewezen
wordt, vermits aileen de feiten, omschreven in het inleidend verzoekschrift, kunnen aangewend worden tot rechtvaardiging van de ingeroepen dringende redenen »; dat het
beslist dat de in het inleidend verzoekschrift aangevoerde feiten geen
dringende reden uitmaken;
Overwegende dat het arrest, door
aldus te beslissen, zonder te onderzoeken of bedoelde brief van 3 juli
1985 de in het verzoekschrift als
dringende reden aangevoerde feiten
kan bewijzen, de in het onderdee! aangevoerde wetsbepalingen
schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, door
te verwijzen naar het beroepen vonOm die redenen, vernietigt het benis, met name vaststelt: dat eiseres
vanaf 19 januari 1981 verweerder in streden arrest; beveelt dat van dit
dienst nam als bediende-telefonist; arrest melding zal worden gemaakt
dat verweerder bij de sociale verkie- op de kant van het vernietigde arzingen van 1983 als plaatsvervan- rest; houdt de kosten aan en laat de
gend lid van de ondernemingsraad beslissing daaromtrent aan de feiwerd verkozen; dat vanaf 1982 aan tenrechter over; verwijst de zaak
verweerder een aantal feiten wer- naar het Arbeidshof te Gent.
den verweten, te weten zijn voortduoktober 1986 - 3• kamer - Voorzitrende onvriendelijkheid en zelfs on- ter13: de
h. Soetaert, afdelingsvoorzitter bei.eefde houding ten opzichte van Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen bezoekers of leveranciers waarmede Gelijkluidende conclusie van de h. Lehij in de uitoefening van zijn taak naerts, advocaat-generaal - Advocaat:
in contact kwam; dat eiseres bij ver- mr. De Bruyn.
zoekschrift van 9 mei 1985 het geschil aanhangig maakte bij de
arbeidsrechtbank;
Overwegende dat eiseres de in het
verzoekschrift aangevoerde dringende reden mocht bewijzen door alle
middelen rechtens, onder meer door Nr. 81
feiten die zij achteraf heeft vernamen;
3• KAMER - 13 oktober 1986
Overwegende dat eiseres in haar
appelconclusie de brief van 3 juli
1985 van dokter Marchandise aan- WERKLOOSHEID - GERECHTIGDE OP
haalt die, VQlgens haar, « getuigt »
WERKLOOSHEIDSUITKERING - VERLENGING
VAN DE REFERENTIEPERIODE- WERKNEEMvan verweerders houding die zij als
STER-MOEDER.
dringende reden aanvoerde;
Overwegende dat het arrest oor- Om op werkloosheidsuitkering gerechdeelt dat de brief van 3 juli 1985 van
tigd te zijn moet de werknemer een
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bepaald aantal arbeidsdagen in aanmerking kunnen doen nemen in de
loop van een bepaald aantal maanden
v66r de aanvraag tot uitkering; voor de
werkneemster-moeder, die haar dienstbetrekking onderbreekt om voor haar
kinderen te zorgen, wordt de referentieperiode gedurende maximum drie
jaar te rekenen vanaf elke geboorte
van een kind verlengd, in zoverre
de einddatum van die periode van
drie jaar valt binnen de gewone
referentieperiode, terug te rekenen
vanaf de dag van de aanvraag, of binnen een verlenging ingevolge een andere geboorte (1). [Art. 118, vierde lid,
Werkloosheidsbesluit (2).]

meer gewerkt. Volgens het arbeidshof
mogen tussen het stopzetten van de arbeid en elke geboorte geen drie jaar
verlopen zijn. Daarom komt volgens het
arrest geen enkele ver lenging in aanmerking.

., " "

Overeenkomstig de door het arrest van
13 september 1982 aangenomen interpretatie van artikel 118, vierde lid, moet de
verlenging na de geboorte van het tweede kind zeker worden meegerekend, omdat er tussen de geboorte en de aanvraag geen 3 jaar verstreken was.
Vraag is dan nog aileen of de verlenging na de geboorte van het eerste kind
ook in aanmerking komt, hoewel tussen
(PRIEM
het einde van die verlenging en de geT. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING)
boorte van het tweede kind een periode
ligt gedurende welke eiseres het werk
Advocaat-generaal Lenael'ts heeft het niet heeft hervat en die niet als verlenvolgende gezegd:
ging in aanmerking komt, omdat zij
Bij arrest van 13 september 1982 (3) meer dan 3 jaar na de eerste geboorte
heeft het Hof beslist dat de werkneem- ligt.
Als regel dient ongetwijfeld te worden
ster die haar dienstbetrekking heeft
onderbroken om voor haar kinderen te aangenomen dat de onderbreking van de
zorgen, ook aanspraak heeft op de ver- dienstbetrekking moet aansluiten bij de
lenging van de referentieperiode bepaald referentieperiode, omdat het om een verin artikel 118 van het Werkloosheidsbe- lenging van deze laatste gaat.
sluit, wanneer zij haar aanvraag om
Dat wil dus zeggen dat het einde van
werkloosheidsuitkering indient meer dan de 3 jaar na de laatste geboorte binnen
drie jaar na de geboorte van het jongste de referentieperiode moet vallen en dat
kind. Het preciseerde daarbij « dat zij op het einde van de verlenging na de vorige
om het even welk tijdstip die aanvraag geboorten moet vallen binnen de reeds
mag formuleren, verstaan zijnde dat de verlengde referentieperiode.
datum van de aanvraag als vertrekpunt
Eiseres moet 300 dagen gewerkt hebgeldt voor de al dan niet verlengde refe- ben binnen de 18 maanden v66r de aanrentieperiode ».
vraag. Deze periode wordt echter verIn onderhavige zaak heeft eiseres haar lengd met de periode tussen de geboorte
aanvraag gedaan binnen drie jaar na de van het jongste kind en de aanvraag, d.i.
geboorte van haar tweede kind. Niette- van 29 juni 1979 tot 8 maart 1981, of 1
min neemt het arbeidshof de verlenging jaar, 7 maanden en 10 dagen. Dat brengt
tussen de geboorte en de aanvraag niet de aldus verlengde periode op 3 jaar, 2
in aanmerking, omdat het tweede kind maanden en 10 dagen, d.i. dus van 28 demeer dan drie jaar na het eerste is gebo- cember 1977 tot 8 maart 1981. Gedurende
ren en de periode van drie jaar na de ge- deze periode valt het einde van de 3 jaar
boorte van het eerste kind v66r de aan- na de geboorte van het eerste kind; dit is
vraag verstreken was. Eiseres heeft de immers op 22 januari 1976 geboren, zoarbeid stopgezet na de geboorte van het dat de periode van 3 jaar na die geboorte
eerste kind en heeft sedertdien niet verstrijkt op 22 januari 1979. Eiseres
heeft haar arbeid stopgezet op 11 april
1976. De verlenging gaat dus pas op die
(1) Zie Cass., 13 sept. 1982 (A.C., 1982-83, nr.
datum in en eindigt 3 jaar na de geboor32).
te, d.i. op 22 januari 1979. Deze verlen(2) De ten deze toepasselijke bepaling is ge- ging bedraagt derhalve geen 3 jaar,
wijzigd bij K.B. 13 juli 1984; de overeenkomsti- maar 2 jaar, 9 maanden en 11 dagen.
ge bepaling vormt thans het derde lid, 2', van
Dit brengt de totale referentieperiode
art. 118.
aldus op 6 jaar en 10 dagen, d.i. van 26
(3) A.C., 1982-83, nr. 32.
februari 1975 tot 8 maart 1981.

-----------------1
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Dit schijnt wei een uitzonderlijk lange
referentieperiode te zijn. Er mag evenwei niet uit het oog worden verloren dat
eiseres sedert 11 april 1976 niet meer gewerkt heeft. Zij zal dus moeten kunnen
aantonen dat zij 300 arbeidsdagen in
aanmerking kan doen nemen tussen 26
februari 1975 en 10 april 1976, d.i. in een
periode van 13 maanden en 17 dagen
i.p.v. in een tijdspanne van 18 maanden,
zoals de normale referentieperiode bedraagt.
Een volledige tewerkstelling gedurende een maand wordt gerekend voor 25
arbeidsdagen (4). Eiseres, die 300 dagen
in aanmerking moet kunnen doen nemen, moet dus 12 maanden gewerkt hebben. Indien een normale referentieperiode gold, zou zij maar 2/3 van de
vereiste 18 maanden moeten gewerkt
hebben; gedurende 6 maanden van de referentieperiode zou dus geen enkel bewijs van tewerkstelling of gelijkstelling
moeten worden geleverd. Nu zij het voordeel van de verlengingen geniet, moet zij
12 maanden op 13 maanden en 17 dagen
gewerkt hebben, is zij derhalve maar
ontslagen van bewijs van tewerkstelling
gedurende 1,5 maand i.p.v. 6 maanden.
De voorgestelde interpretatie van artikel 118, vierde lid, van het Werkloosheidsbesluit is dus niet zo uitzonderlijk
gunstig voor de moeder die voor haar
kinderen zorgt, als het op het eerste gezicht schijnt te zijn. Integendeel, de moeder zal het in de regel moeilijker hebben
dan andere werknemers om van het vereiste aantal arbeidsdagen te doen blijken. Dit is overigens begrijpelijk omdat
die ogenschijnlijk lange referentieperiode hoofdzakelijk bestaat uit verlengingen gedurende welke de moeder ervan
ontslagen is arbeid in loondienst te verrichten.
Het arbeidshof heeft het kennelijk onredelijk gevonden dat eiseres de verlenging na de geboorte van haar eerste kind
nog in aanmerking mocht doen nemen,
hoewel zij daarna niet opnieuw aan het
werk is gegaan tot aan de geboorte van
haar tweede kind. Dit is voor haar echter eerder een nadeel dan een voordeel.
Want hoe !anger zij na de eerste geboorte nog thuis blijft, nadat de verlenging
van drie jaar is verstreken, hoe n:inder
kans zij heeft nog het bewijs van de vereiste tewerkstelling te kunnen leveren.
Was het tweede kind twee maanden later geboren, dan had eiseres geen 300
(4) M.B., 4 juni 1964, art. 2.
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dagen meer in aanmerking kunnen doen
nemen.
De interpretatie van artikel 118, vierde
lid, die met de tekst ervan strookt, leidt
dus bovendien tot een redelijke oplossing.
Het middel is gegrond.
Conclusie: vernietiging.
ARREST

(A.R. nr. 5270)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 april 1982 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 118, vierde lid, van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, aangevuld door het koninklijk
besluit van 14 maart 1975,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat eiseres op 11 april 1976 haar
werk had verlaten om zelf in te staan
voor de opvoeding van haar kind, dat het
eerste kind werd geboren op 22 januari
1976, dat een tweede kind geboren werd
op 29 juni 1979 en dat zij op 9 maart
1981 een aanvraag indiende tot het bekomen van werkloosheidsuitkeringen, oordeelt « dat krachtens artikel 118, vierde
lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963, de in het eerste lid bedoelde referteperiode mag worden verlengd
met het aantal dagen dat de werkneemster-moeder haar dienstbetrekking in
loondienst werkelijk heeft onderbroken
om voor haar kleine kinderen te zorgen
en om zich aan hun opvoeding te wijden,
en dat deze periode niet meer mag bedragen dan drie jaar te rekenen vanaf
elke geboorte; dat door " deze periode "
dient verstaan, deze gelegen tussen de
onderbreking van de arbeidsprestaties
tot op het ogenblik dat, vanaf elke geboorte, nog geen drie jaar zijn verlopen;
dat in het geval van (eiseres), zij haar
dienstbetrekking in loondienst heeft
onderbroken op 11 april 1976, na de geboorte van haar eerste kind, geboren op
22 januari 1976; dat aldus de verlenging
begon te !open vanaf 11 april 1976; dat,
vermits haar tweede kind geboren werd
op 29 juni 1979, op het ogenblik waarop
haar eerste kind de leeftijd van drie jaar
had bereikt, de verlenging niet verder
mocht !open dan tot 11 april 1979 en op 9
maart 1981, wanneer zij zich opnieuw
voor de algemene arbeidsmarkt beschik-
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baar stelde, de periode van drie jaar verstreken was; dat (eiseres) aldus enkel tot
het recht op werkloosheidsuitkeringen
kon worden toegelaten op basis van
arbeidsprestaties; dat daar (eiseres), gelet op haar leeftijd, om gerechtigd te
zijn, 300 arbeidsdagen of daarmee gelijkgestelde dagen in aanmerking moet kunnen doen nemen in de loop van de periode van 9.9.1979 tot 9.3.1981, en zij sedert
11 april 1976 niet meer heeft gewerkt, aldus niet aan deze gestelde voorwaarden
voldeed en evenmin aan de voorwaarden
gesteld voor een van de hogere leeftijdsgroepen; dat, vermits men geen rekening
kan houden met een verlenging van de
referteperiode hoven de 3 jaar na elke
geboorte, men zich dient te plaatsen op
het ogenblik van de uitkeringsaanvraag
(9.3.1981), om na te gaan of (eiseres) de
voorwaarden van artikel 118 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
vervulde »; het arrest het hoger beroep
van eiseres als ongegrond afwijst en aldus de oorspronkelijke administratieve
beslissing bevestigt,
terwijl artikel 118 van het Werkloosheidsbesluit, zoals het van kracht was op
het ogenblik van de aanvraag om uitkeringen, bepaalde dat, om gerechtigd te
zijn op werkloosheidsuitkeringen, de
werknemer een bepaald minimumaantal
arbeidsdagen moest kunnen bewijzen in
een bepaalde referentieperiode, en de regeling in dat verband vijf leeftijdscategorieen onderscheidde; krachtens het tweede lid van voormelde bepaling men
mocht voldoen, hetzij aan de voorwaarden van de eigen categorie, hetzij aan
die van een hogere leeftijdscategorie; het
toenmalige vierde lid van artikel 118 bepaalde : « de in het eerste lid bedoelde
referteperiode mag worden verlengd met
het aantal dagen dat de werkneemstermoeder haar betrekking in loondienst
werkelijk onderbroken heeft om voor
haar kleine kinderen te zorgen en om
zich aan hun opvoeding te wijden; deze
periode mag niet meer bedragen dan
drie jaar te rekenen vanaf elke geboorte »; de in aanmerking te nemen referentieperiode, die krachtens artikel 118, eerste lid, respectievelijk 10, 18, 27 of 36
maanden bedroeg, mocht verlengd worden met een periode van maximaal 3
jaar, te rekenen vanaf de geboorte van
elk kind voor wiens opvoeding de werkneemster-moeder haar dienstbetrekking
had onderbroken; uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat, ten deze, eiseres 300 arbeidsdagen diende in aanmerking te kunnen laten nemen in een referentieperiode van, in beginsel, 18 rnaan-
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den; de verlenging van de referentieperiode slechts kon geschieden met een
termijn van maximaal drie jaar na elke
geboorte, doch geenszins vereist werd dat,
voor het in aanmerking nemen van verschillende verlengingstermijnen - ingevolge opeenvolgende geboortes -, de geboorte van het tweede kind zich dient
voor te doen binnen drie jaren na de geboorte van het eerste kind of, in het algemeen, de geboorte van de respectieve
kinderen zich dient te situeren binnen
drie jaar na de vorige geboorte; er ten
deze bijgevolg, naast de oorspronkelijke
referentieperiode van 18 maanden, diende rekening te worden gehouden met
een verlenging van de referentieperiode
van 11 april 1976 tot 22 januari 1979 en
van 29 juni 1979 tot 9 maart 1981, zijnde
53 maanden en 21 dagen, zodat de uiteindelijke referentieperiode 71 maanden en
21 dagen beliep, voorafgaand aan 9
maart 1981, waarin eiseres 300 arbeidsdagen diende te bewijzen; het arbeidshof
derhalve niet wettig tot het besluit kon
komen dat, vermits het tweede kind van
eiseres geboren werd op 29 juni 1979,
ogenblik waarop het eerste kind reeds
de leeftijd van 3 jaar had bereikt, de verlenging van de referentieperiode niet
verder mocht lopen dan tot 11 april 1979
(bedoeld wordt 22 januari 1979), en eiseres bijgevolg, om gerechtigd te zijn, 300
arbeidsdagen of daarmee gelijkgestelde
dagen in aanmerking moest kunnen
doen nemen in de loop van de 18 maanden die de aanvraag om uitkeringen
voorafging :

Overwegende dat artikel 118, eerste lid, van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 betreffende
arbeidsvoorziening en werkloosheid
bepaalt : « Op werkloosheidsuitkering zijn gerechtigd de werknemers
die ten minste het volgende aantal
arbeidsdagen in aanmerking kunnen doen nemen: (... ) 3° 300, in de
loop van de achttien maanden v66r
die aanvraag (om uitkering), indien
zij van 26 tot minder dan 36 j aar
zijn »; dat het vierde lid van het genoemde artikel, toegevoegd bij
koninklijk besluit van 14 maart
1975, zoals het ter zake van toepassing is, bepaalt : « De in het eerste
lid bedoelde referentieperiode mag
worden verlengd met het aantal dagen dat de werkneemster-moeder
haar betrekking in loondienst wer-
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kelijk onderbroken heeft om voor
haar kleine kinderen te zorgen en
om zich aan hun opvoeding te wijden; deze periode mag niet meer bedragen dan drie jaar te rekenen
vanaf elke geboorte »;
Overwegende dat uit deze wetsbepaling niet blijkt dat de werkneemster die haar aanvraag niet indient
binnen drie jaar na de geboorte van
een kind, die tijd niet meer in aanmerking vermag te doen nemen of
de referentieperiode te berekenen;
dat elke periode van maximum drie
jaar na een geboorte echter maar in
aanmerking komt, in zoverre de
einddatum ervan valt binnen de gewone referentieperiode, terug te rekenen vanaf de dag van de aanvraag, of binnen een verlenging
ingevolge een andere geboorte;
Overwegende dat het arrest geen
rekening houdt met de gewone referentieperiode, die het laat opgaan in
de verlenging, noch met een nieuwe
verlenging ingevolge de geboorte
van het tweede kind; dat het geen
verlenging van de referentieperiode
in aanmerking neemt op grond dat
de periode van drie jaar na de geboorte van het eerste kind verstreken was v66r de aanvraag om werkloosheidsuitkering en het tweede
kind meer dan drie jaar na het eerste is geboren;
Dat deze redengeving de beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
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14 oktober 1986

KAMER -

1° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN
VERMELDING, IN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING, VAN HET TIJDSTIP WAAROP HET MISDRIJF IS GEPLEEGD - BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER DIE TE VERBETEREN.

2° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - VEROORDELENDE BESLISSING WAARBIJ HET TIJDSTIP VAN DE TELASTLEGGING IS GEWIJZIGD - DATUM DIE BELANG VERTOONT VOOR DE VERDEDIGING
VAN DE BEKLAAGDE - BEKLAAGDE NIET
VERWITTIGD VAN DE WIJZIGING- GEVOLG.

1" De vermelding, in de verwijzingsbe-

schikking, van het tijdstip waarop de
feiten zijn gepleegd die ten grondslag
liggen aan de vervolging, is slechts
voorlopig en het staat aan de rechter
om aan de hand van de resultaten van
het onderzoek het tijdstip van het misdrijf definitief vast te stellen en eventueel te verbeteren, met inachtneming
van het recht van verdediging (1).
2" Wanneer de veroordelende beslissing

het tijdstip van de feiten van de telastlegging wijzigt, zonder dat de beklaagde daarvan is verwittigd, hoewel die
wijziging belang vertoont voor zijn
verdediging, is het recht van verdediging miskend (2).

(VAN DER HOEVEN, MELIKCHAH, LATOUR
T. KERREMANS)
ARREST

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
veroordeelt verweerder in de kosten;
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
13 oktober 1986 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler.

(A.R. nr. 262)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 5 november 1985 en
op 7 januari 1986 door het Hof van
Beroep te Gent gewezen;

1---,--------------(1) Cass., 21 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 192)
en 5 dec. 1984, A.R. nr. 3834 (ibid., 1984-85, nr
216).
(2) Cass., 21 nov 1979 en 5 dec. 1984, vermeld in de noot 1, en 28 mei 1985, A.R.
nr. 8265 (A.C., 1984-85, nr 582); zie ook Cass.,
29 okt. 1980 (ibid., 1980-81, nr 129).
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I. In zoverre de voorzieningen ge- gevangenisstraf van twee maanden << wericht zijn tegen het arrest van 5 no- gens dit feit, zoals heromschreven, feit
gepleegd tussen 28 januari 1981 en 14
vember 1985 :
september 1981 » op grond van de overOverwegende dat de substantiele . weging dat << (eerste eiseres) de waardeof op straffe van nietigheid voorge- papieren verduisterd (heeft) doordat zij
schreven rechtsvormen in acht zijn het precair bezit ervan heeft omgezet in
genomen en de beslissing overeen- een bezit also£ zij er eigenaar van was;
deze omzetting is gebeurd na het overlijkomstig de wet is gewezen;
den van de de cujus en is tot uiting ge-

II. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen het arrest van 7 januari 1986:
A. wat de beslissingen op de tegen
de eisers ingestelde strafvordering
betreft:
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 130, 182, 199,
200, 202, 211 van het Wetboek van Strafvordering, 14, lid 5, van het Internationaal Verdrag betreffende de burgerlijke
en politieke rechten, opgemaakt te New
York en goedgekeurd bij de wet van 15
mei 1981, 1317, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, en uit de miskenning van het algemeen beginsel van
het gezag van gewijsde in strafzaken en
van het recht van verdediging,
doordat, onder verwijzing naar de inleidingszitting in graad van hoger beroep
op 15 mei 1985, waarbij de eisers werden
uitgenodigd « zich te verdedigen op de
bijkomende tenlastelegging van overtreding van de artikelen 66 en 491 van het
Strafwetboek »,en onder verwijzing naar
het tussenarrest in dezelfde zaak gewezen op 5 november 1985, waarbij ambtshalve de debatten werden heropend om
de tweede en derde eiser toe te Iaten
zich eveneens te verdedigen « omtrent
de gebeurlijke heromschrijving van de
aan (hen) ten laste gelegde feiten als
zijnde een inbreuk op artikel 505 van het
Strafwetboek (heling) ... », het arrest van
7 januari 1986 het beroepen vonnis tenietdoet en, opnieuw wijzende, « zegt dat
het feit ten laste van (eerste eiseres)
dient omschreven te worden als inbreuk
op artikel 491 van het Strafwetboek, en
het feit ten laste van de tweede en de
derde (eiser) als inbreuk op artikel 505
van het Strafwetboek en dat deze feiten
respectievelijk dezelfde zijn als deze welke oorspronkelijk verkeerdelijk omschreven werden als inbreuk op de artikelen
461 en 463 van het Strafwetboek (ten laste van) de drie beklaagden ... », eerste eiseres veroordeelt tot een hoofdgevangenisstraf van drie maanden en een geldboete van 200 frank of een vervangende

komen doordat deze waarden niet werden aangegeven in de aangifte van
nalatenschap, ingediend op 14 september
1981 » en de tweede en de derde eiser
elk veroordeelt tot een gevangenisstraf
van twee maanden en een geldboete van
tweehonderd frank, of een vervangende
gevangenisstraf van twee maanden << wegens het feit zoals heromschreven, feit
gepleegd tussen 28 januari 1981 en 16 januari 1982 » op grond van de overweging
dat << de vervolging door het openbaar
ministerie en de verwijzing door de raadkamer steunt, wat de tweede en derde
(eiser) betreft, op het feit dat zij in het
bezit werden gevonden van goederen
welke hun niet toebehoorden, en welke
door misdaad of wanbedrijf werden onttrokken aan de nalatenschap van Van
der Hoeven Clara (... ); uit de gedragingen
van deze (eisers), namelijk uit hun onjuiste verklaring en uit het feit dat de
waardepapieren niet werden bewaard in
een bankkluis (waarover zij nochtans beschikten), noch in hun woning, doch in
een afgelegen autobergplaats, leidt het
hof (van beroep) af dat zij wisten dat deze waardepapieren niet op een rechtmatige wijze in het bezit waren gekomen
van eerste (eiseres) >>,
terwijl de appelrechter bij voorgenomen herkwalificatie der feiten voor het
eerst in graad van beroep geen ander
feit bewezen mag verklaren dan het feit
dat bij de eerste rechter aanhangig werd
gemaakt en mits de beklaagde uitdrukkelijk te verwittigen van dit voornemen,
en, eerste onderdeel, het arrest van 7
januari 1986 de periode tussen 5 november 1980 en 28 januari 1981 waarin oorspronkelijk de aan de eisers ten laste gelegde misdrijven gepleegd werden, verandert in respectievelijk, tussen 28 januari 1981 en 14 september 1981 opzichtens eerste eiseres en tussen 28 januari
1981 en 26 februari 1986 - (lees : 26 januari 1982) opzichtens de tweede en de
derde eiser, zonder op enig ogenblik de
eisers van deze voorgenomen wijziging
te verwittigen, zodat het arrest van 7 januari 1986 het recht van verdediging van
de eisers schendt, nu zij niet in staat
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werden gesteld hun opmerkingen te
doen gelden aangaande deze wijziging
der data (miskenning van het recht van
verdediging);

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de eisers vervolgd werden om te Aalst, op onbepaalde datum tussen 5 november
1980 en 28 januari 1981, roerende
aan een ander toebehorende zaken
bedrieglijk weggenomen te hebben
ten nadele van de nalatenschap van
Clara Van der Hoeven;
Overwegende dat de eisers door
het hof van beroep werden uitgenodigd zich te verdedigen op de feitenomschrijving als overtreding van de
artikelen 66 en 491 van het Strafwetboek; dat later aan de tweede en
de derde eiser kennis werd gegeven
van de eventuele heromschrijving
van de hun ten laste gelegde feiten
als overtreding van artikel 505 van
het Strafwetboek;
Overwegende dat het arrest eerste
eiseres veroordeelt wegens de haar
ten laste gelegde feiten omschreven
als overtreding van artikel 491 van
het Strafwetboek en de tweede en
de derde eiser wegens de hun ten
laste gelegde feiten omschreven als
overtreding van artikel 505 van het
Strafwetboek, met vaststelling evenwei dat de feiten werden gepleegd
door eerste eiseres tussen 28 januari
1981 en 14 september 1981 en door
de tweede en de derde eiser tussen
28 januari 1981 en 26 januari 1982;
Overwegende dat de opgave van
de datum van de feiten in de verwijzingsbeschikking slechts voorlopig
is en het de taak is van de feitenrechter aan de hand van de resultaten van het onderzoek de datum van
het misdrijf definitief vast te stellen
en desnoods te verbeteren;
Overwegende evenwel dat de
rechter zodanige verbetering slechts
mag aanbrengen op voorwaarde dat
de door hem bewezen verklaarde
feiten dezelfde zijn als die waarvoor
de vervolging werd ingesteld en dat
de beklaagde de gelegenheid heeft
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gekregen zijn verweermiddelen voor
te dragen tegen de aldus verbeterde
omschrijving;
Overwegende dat ten deze uit
geen enkel stuk waarop Het Hof
vermag acht te slaan, blijkt dat de
eisers op de hoogte zijn gebracht
van een eventuele wijziging van de
datum van de ten laste gelegde feiten, welke wijziging een belang vertoonde voor hun verdediging, of de
gelegenheid hebben gekregen hun
middelen daaromtrent voor het hof
van beroep voor te dragen;
Dat het onderdeel gegrond is,

B. Wat de beslissing op de door
verweerster tegen de eisers ingestelde civielrechtelijke vordering betreft:
Overwegende dat de eisers afstand doen van hun voorzieningen
omdat de kwestieuze veroordeling
geen eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering;
Overwegende evenwel dat de vernietiging van de beslissingen op de
tegen de eisers ingestelde strafvordering de vernietiging meebrengt
van de niet-definitieve beslissing op
de civielrechtelijke vordering van
verweerster tegen de eisers, die het
gevolg is van de eerstgenoemde beslissingen;

Om die redenen, ongeacht het
tweede en het derde onderdeel van
het eerste middel, het tweede middel en het derde middel, die niet tot
cassatie zonder verwijzing kunnen
leiden, verwerpt de voorzieningen in
zoverre zij gericht zijn tegen het arrest van 5 november 1985; vernietigt
het bestreden arrest van 7 januari
1986; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest; veroordeelt de eisers in een derde van de
kosten; laat de overige kosten ten
laste van de Staat; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
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14 oktober 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Delahaye.
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vestigt, van die telastleggingen was
vrijgesproken, het verzet niet ontvankelijk verklaart;
Dat de voorziening bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is;
B. Wat betreft de telastleggingen
A.2 tot A.8:

Over het ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van de
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artikelen 187 en 208 van het Wetboek
van Strafvordering :

2'

KAMER-

14 oktober 1986

VERZET -

STRAFZAKEN - VERSTEKARREST
- VERZET - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER DIE BESLIST OP HET VERZET.

Het verzet van de veroordeelde beoogt
niets anders dan hem van alle of een
gedeelte van de tegen hem uitgesproken straiten te ontheffen, zodat het arrest op verzet, dat aan de beklaagde
een zwaardere straf oplegt dan die
welke bij het verstekarrest was uitgesproken, zijn toestand verzwaart en
derhalve onwettig is (1). (Artt. 187 en
208 Sv.)

(VANDERHOYDONKS T, MRS. RENIER, CARLIER)
ARREST

(A.R. nr. 386)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 januari 1986 op
verzet door het Hof van Beroep te
Antwerpen gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :

A. W at betreft de telastleggingen
A.1 en B:

Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat eiser bij het
verstekarrest van 10 mei 1985, dat
op dat punt het beroepen vonnis be(1) Cass., 16 dec. 1974 (A.C, 1975, 454); zie
ook 1 rnaart 1971 (A.C., 1971, 623) en 21 nov.
1984, A.R. nr. 3768 (ibid., 1984-85, nr. 182).

Overwegende dat het hof van beroep, bij verstekarrest van 10 mei
1985, het beroepen vonnis had bevestigd waarbij eiser onder meer
was veroordeeld tot een geldboete
van 250 frank, verhoogd met opdeciemen, of een vervangende gevangenisstraf van 35 dagen;
Overwegende dat, op eisers verzet, het bestreden arrest die geldboete vermindert tot 200 frank, verhoogd met opdeciemen, doch de
vervangende gevangenisstraf bepaalt op 2 maanden;
Overwegende dat het hof van beroep door de vervangende gevangenisstraf, opgelegd bij het verstekarrest, op eisers verzet te verhogen,
diens toestand verzwaart, aldus de
devolutieve werking van het verzet
miskent en de in het middel aangehaalde wetsbepalingen schendt;
En overwegende dat, voor het overige, de substanWHe of op straffe
van
nietigheid
voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen
en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van de verweerders tegen eiser :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, doch enkel in zoverre het tegen eiser een vervangende
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gevangenisstraf van twee maanden
heeft uitgesproken; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in drie vierde van de
kosten; laat de overige kosten ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

5° VOORZIENING

IN

CASSATIE

VORM - STRAFZAKEN ONTVANKELIJKHEID - ARREST VAN BU!TENVERVOLGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN DE BESLISSING
WAARBIJ ZIJ JEGENS DE VERDACHTE TOT
SCHADEVERGOEDING WORDT VEROORDEELD
- GEEN REGELMATIGE BETEKENING AAN DE
VERDACHTE.

1" Het cassatieberoep van de burgerlijke

partij tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling tot buitenvervolgingstelling van de verdachte is
ontvankelijk in zoverre het gericht is
tegen de beslissing waarbij de burgerJijke partij in de kosten van de strafvordering is veroordeeld, wanneer dat
cassatieberoep is betekend aan de procureur-generaal (1).

14 oktober 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal.

2" en 3" Wanneer het exploot van beteke-

ning van het cassatieberoep van de
burgerlijke partij tegen het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling
tot buitenvervolgingstelling van de verdachte aan deze niet Jean worden betekend als bepaald bij art. 35 Ger. W.,
dient de betekening te geschieden
overeenkomstig art. 37 Ger. W.; een betekening overeenkomstig art. 38, § 1,
Ger. W., is onregelmatig (2).
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1° VOORZIENING

14 oktober 1986
IN

CASSATIE

VORM - STRAFZAKEN ONTVANKELIJK.
HElD - ARREST VAN BUITENVERVOLGING:
STELLING- CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN DE BESLISSING
WAARBIJ ZIJ IN DE KOSTEN VAN DE STRAFVORDER!NG WORDT VEROORDEELD - BETEKENING AAN DE PROCUREUR-GENERAAL.

2° VOORZIENING

IN

4" Het cassatieberoep van de burgerlijke

partij tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling tot buitenvervolgingstelling van de verdachte is
niet ontvankelijk in zoverre het gericht is tegen de beslissing van buitenvervolgingstelling zelf, wanneer het
aan de verdachte niet leon worden betekend als bepaald bij art. 35 Ger. W.
en hem werd betekend overeenkomstig art. 38, § 1, Ger. W.; de regelmatige
betekening van het cassatieberoep aan
de procureur-generaal brengt in dat
opzicht geen gevolg teweeg (3).

CASSATIE

VORM - STRAFZAKEN - ARREST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING CASSATIEBEROEP VAN DE BURGER.LIJKE PARTIJ- BETEKENING AAN DE VERDACHTE - WIJZE VAN
BETEKENING.

3° BETEKENING VAN EXPLOTEN STRAFZAKEN- ARREST VAN BU!TENVERVOLGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ - BETEKENING AAN
DE VERDACHTE - WIJZE VAN BETEKENING.

4° VOORZIENING

IN

5" Het cassatieberoep van de burgerlijke

partij tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling tot buitenvervolgingstelling van de verdachte is
niet ontvankelijk in zoverre het gericht is tegen de beslissing waarbij de

CASSATIE

VORM - STRAFZAKEN ONTVANKELIJKHEID - ARREST VAN BU!TENVERVOLGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN DE BESL!SSING VAN
BU!TENVERVOLGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP REGELMATIG BETEKEND AAN DE
PROCUREUR-GENERAAL EN NIET REGELMATIG BETEKEND AAN DE VERDACHTE.

(1) Cass., 11 jan. 1984, A.R. nr. 3320
(A.C., 1983-84, nr. 241) en de noot, get. B.J.B.
(2) Zie Cass., 2 sept. 1986, A.R. 310, supra
nr 2.
(3) en (4) Zie Cass., 11 jan. 1984, vermeld m
de noot 1, en 2 sept. 1986, vermeld m de noot
2.
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burgerlijke partij jegens de verdachte
tot schadevergoeding wordt veroordeeld, wanneer het aan deze niet kon
worden betekend als bepaald bij art.
35 Ger. W. en hem werd betekend overeenkomstig art. 38, § 1, Ger. W. (4)

(WORMS T. V... L ... )
ARREST

(A.R. nr. 431)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 februari 1986 gewezen door het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
eiser, burgerlijke partij, in de kosten van de strafvordering wordt vervezen:
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,

Dat het middel feitelijke grandslag mist;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing van buitenvervolgingstelling :
Overwegende dat, hoewel eiser
zijn voorziening op regelmatige wijze heeft doen betekenen aan het
openbaar ministerie, uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat hij zijn voorziening op regelmatige wijze heeft
doen betekenen aan verweerder;
Overwegende dat de uitoefening
van de civielrechtelijke vordering
voor de strafrechter beheerst wordt
door de regelen van het strafprocesrecht; dat wegens de aard van de
rechtspleging de betekening van de
voorziening ten deze diende te geschieden overeenkomstig de regels
van de betekening in strafzaken;
dat, nu de voorziening werd bete(4) Z1e noot 3 op vonge biz
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kend overeenkomstig de bepalingen
van artikel 38, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, dat de betekeningen
in andere dan in strafzaken betreft,
de betekening niet regelmatig is;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
III. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
eiser jegens verweerder, verdachte,
tot schadevergoeding wordt veroordeeld:
Overwegende dat, zoals hiervoren
werd gezegd, sub II, uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser zijn voorziening op regelmatige wijze heeft
doen betekenen aan verweerder;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de door eiser aan het Hof
gericht brief van 11 oktober 1986,
die ter griffie van het Hof werd
neergelegd op 13 oktober 1986, dit is
na het verstrijken van de bij artikel
420bis, tweede lid, van het Wetboek
van Strafvordering bepaalde termijn, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
14 oktober 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggevez· : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Biitzler.
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BESCHERMING VAN
DE
MAATSCHAPPIJ - TERBESCHIKKINGSTELLING
VAN DE REGERING
GEVAL WAARIN DE
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De beslissing die terbeschikkingstelling
van de regering beveelt in een geval
waarin de rechter deze maatregel vrij
kan opleggen, moet concreet en nauwkeurig de redenen opgeven waarom de
rechter heeft geoordeeld van de hem
door de wet geboden mogelijkheid gebruik te moeten maken (1). (Artt. 23
en 24 Wet Bescherming Maatschappij.)
(SCHIE'ITEKA'ITE)
ARREST

(A.R. nr. 890)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 juli 1986 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van artikel
24 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en de gewoontemisdadigers :

Overwegende dat het arrest, met
bevestiging van het beroepen vonnis, eiser veroordeelt wegens de
hem ten laste gelegde feiten A en B,
1 en 2, tot een hoofdgevangenisstraf
van vijf jaar en een geldboete van
200 frank en hem, met toepassing
van artikel 23, tweede lid, van de
wet tot bescherming van de maatschappij, ter beschikking stelt van
de regering gedurende tien jaar na
de afloop van zijn straf;
Overwegende dat het arrest de beslissing van terbeschikkingstelling
van de regering laat steunen op de
consideransen: « (Eiser) verkeert in
de voorwaarden bedoeld in artikel
23.2 van de wet van 9 april 1930, gewijzigd bij de wet van 1 juli 1964.
De eerste rechter heeft op oordeelkundige wijze de feiten in hoofde
van (eiser) beoordeeld, met inbegrip
van de terbeschikkingstelling van de
regering voor de duur van tien
jaar »;
Overwegende dat het beroepen
vonnis, waarnaar het arrest ver(1) Cass., 4 nov 1975 (A.C., 1976, 303), 20 juh
1978 (ibid., 1978, 1287) en 1 apnl 1980
(ibid., 1979-80, nr 495)
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wijst, zegt dat « (eiser) zich in de
voorwaarden bevindt voorzien bij
artikel 23/2 van de wet van 1 juli
1964 » om reden dat hij sedert vijftien jaar drie misdrijven heeft gepleegd welke elk een correctionele
gevangenisstraf van ten minste zes
maanden hebben meegebracht, de
veroordelingen waartoe die misdrijven aanleiding hebben gegeven en die het beroepen vonnis vermeldt
- in kracht van gewijsde zijn gegaan en de desbetreffende procedures bij het dossier zijn gevoegd, en
dat « hij derhalve een aanhoudende
neiging tot wetsovertreding blijkt te
hebben »;
Overwegende dat de feitenrechter,
wanneer hij in voormelde omstandigheden de terbeschikkingstelling
van een beklaagde beveelt, zich niet
mag beperken, zoals ten deze, tot de
vaststelling dat de bij artikel 23,
tweede lid, van de voormelde wet
vereist wettelijke voorwaarden vervuld zijn, maar nauwkeurig, krachtens artikel 24 van diezelfde wet, de
redenen moet opgeven waarom hij
meent ten aanzien van de beklaagde
gebruik te moeten maken van de
hem bij artikel 23, tweede lid, van
de wet tot bescherming van de
maatschappij geboden mogelijkheid;
Dat het arrest dienvolgens artikel
24 van de wet tot bescherming van
de maatschappij schendt;
Overwegende dat de terbeschikkingstelling van de regering met de
uitgesproken straf een onsplitsbaar
geheel vormt;

Om die redenen, ongeacht de door
eiser aangevoerde middelen die niet
tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, vernietigt het bestreden
arrest in zoverre het uitspraak doet
over de tegen eiser ingestelde strafvordering; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op ae
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; laat de kosten ten laste

I
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van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
14 oktober 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat•generaal.

1" en 2" Geen rechterlijk ambt in de zin
van art. 140 Mil. Sv. vervult de onderofficier van de rijkswacht die, in zijn
hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, in opdracht van de
krijgsauditeur, handelingen van gerechtelijke politie verricht. (Artt. 44,
vierde lid, en 140 Mil. Sv.; art. 16 wet 2
dec. 1957.)
3" De arresten van het Militair Gerechts-

hof behoeven niet op straffe van nietigheid vast te stellen dat zij bij meerderheid en na geheime stemming zijn
gewezen (1). (Artt. 1 en 103 Mil. Sv.)
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15 oktober 1986

1° MILITAIR -

VERVOLGING, INGESTELD
TEGEN EEN OFFICIER - MIL. SV., ART. 140 RECHTERLIJK AMBT - BEGRIP.

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
VERVOLGING, INGESTELD TEGEN EEN OFF!-,
CIER - MIL. SV., ART. 140 - RECHTERLIJK
AMBT - REGRIP.

3° VONNISSEN EN ARRESTEN -

MILITAIR GERECHTSHOF- VORM VAN DE BESLISSINGEN - GEEN VASTSTELLING DAT HET MILITAIR GERECHTSHOF BIJ MEERDERHEID
VAN STEMMEN EN NA GEHEIME STEMMING
UITSPRAAK HEEFT GEDAAN- GEEN ONWETTIGE BESLISSING.

4° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
6.1 - MILITAIR GERECHTSHOF - SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE - UITLOTING - UITLOTING DOOR DE VOORZITTER
- GEWETTIGDE TWIJFEL VAN DE BEKLAAGDE AANGAANDE DE ONPARTIJDIGHEID VAN
DIE VOORZITTER - GEVOLG.

4" en 5" Nu de uitloting van de werke-

Jijke leden en van de plaatsvervullers
van het Militair Gerechtshof een handeling is die betrekking heeft op de
rechtsbedeling in het algemeen en die
geen deel uitmaakt van de tegen een
welbepaald beklaagde gevoerde rechtspleging, kan laatstgenoemde niet opkomen tegen de uitloting op grand dat
die verricht is door een voorzitter aangaande wiens onpartijdigheid hij gewettigde twijfel koesterde (2). (Artt.
105, laatste lid, en 108, eerste lid, Mil.
Sv.)
6" en 7° De beslissing dat beklaagde zich

schuldig heeft gemaakt aan huisvredebreuk door gebruik van valse sleutels,
wordt naar recht verantwoord als de
rechter vermeldt dat beklaagde, door
het appartement of het huis binnen te
gaan tegen de wil van de bewoner ervan, een onrechtmatig gebruik heeft
gemaakt van de sleutel die in zijn bezit was (3). (Artt. 439 en 487 Sw.)

(VANDAMME T. VERSCHELDEN}
ARREST ( vertaling)

5° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
MILITAIR GERECHTSHOF - SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE - UITLOTING UITLOTING DOOR DE VOORZITTER - GEWETTIGDE TWIJFEL VAN DE BEKLAAGDE AANGAANDE DE ONPARTIJDIGHEID VAN DIE
VOORZITTER - GEVOLG.

(A.R. nr. 5124)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 maart 1986 gewezen door het Militair Gerechtshof,
rechtdoende als rechtscollege waarnaar de zaak is verwezen;

6° MISDRIJF -

HUISVREDEBREUK MET BEHULP VAN VALSE SLEUTELS - VALSE SLEDTEL- BEGRIP

7° WOONPLAATS

HUISVREDEBREUK
MET BEHULP VAN VALSE SLEUTELS- VALSE
BEGRIP
SLEUTEL

(1) Cass., 19 juni 1985,
(A.C., 1984-85, nr. 636).

A.R.

nr.

4377

(2) Zie Cass., 24 mei 1976 (A.C., 1976, 1049).

(3) Zie Cass., 9 juli 1872 (Bull. en Pas., 1872,
!, 448).
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Gelet op het op 27 november 1985
door het Hof gewezen arrest (4);
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lijk ambt is waargenomen door een officier ... lager in graad of, in die graad,
beneden hem in dienstouderdom, dat de
ondervragingen door de rijkswachtadjuA. In zoverre de voorziening ge- dant Coppieters geschiedden in het karicht is tegen de beslissing op de der van de door de krijgsauditeur aan
die officier van gerechtelijke politie opstrafvordering :
gedragen onderzoeksverrichtingen ... (en)
Over het eerste en het vijfde middel dat het bepaalde in artikel 140 van het
Wetboek van Strafrechtspleging voor het
sam en,
leger ten deze niet van toepassing is, nu
het eerste, afgeleid uit de schending de officier van de gerechtelijke politie op
van de artikelen 97 van de Grondwet, dat tijdstip geen enkel rechterlijk ambt
140 van 15 juni 1899 houdende titel II waarnam in de zin van de wet »,
van het Wetboek van Strafrechtspleging
terwijl de onderzoeksverrichtingen, die
voor het leger en van het algemeen be- niet alleen door de adjudant Coppieters
ginsel van het recht van verdediging,
maar ook door andere onderofficieren
doordat de onderzoeksverrichtingen, van de rijkswacht zijn uitgevoerd, gedie ten aanzien van eiser, rijkswachtlui- beurd zijn in opdracht van de krijgsauditenant, zijn gedaan en waarop zowel de teur, artikel 35 van het Wetboek van
beslissing van de krijgsraad als het be- Strafrechtspleging voor het leger de
streden arrest zijn gegrond, onder meer rechterlijke commissie, belast met het
door onderofficieren van de rijkswacht schriftelijk onderzoek, artikel 44 van dat
zijn uitgevoerd,
wetboek de krijgsauditeur machtigt om
terwijl artikel 140 van de wet van 15 zijn bevoegdheden over te dragen aan ofjuni 1899 houdende titel II van het Wet- ficieren van gerechtelijke politie en artihoek van Strafrechtspleging voor het le-· kel 140 van dat wetboek alle betekenis
ger bepaalt dat ten aanzien van een be- zou verliezen als de bepaling van dat
klaagde die officier is, geen enkel rech- artikel niet van toepassing zou zijn op de
terlijk ambt mag worden waargenomen krijgsauditeur wanneer hij opdrachten
door een officier lager in graad of, in die geeft overeenkomstig artikel 44; in strijd
graad, beneden hem in dienstouderdom; met wat het bestreden arrest stelt, er
a fortiori ten aanzien van een rijks- dus wel degelijk door onderofficieren
wachtofficier geen enkel rechterlijk rechterlijke ambten zijn waargenomen
ambt mag worden waargenomen door ten aanzien van eiser; het onaanvaardeen onderofficier van de rijkswacht, arti- baar is dat een officier, wiens onschuld
kel 140 van die wet het algemeen begin- wordt vermoed, moet terechtstaan voor
sel van het recht van verdediging toepast ondergeschikten en dan nog binnen hetwaar het bepaalt dat een meerdere niet zelfde korps; het de opzet is van de wet
ertoe kan verplicht worden terecht te te voorkomen, enerzijds, dat de beklaagstaan in tegenwoordigheid van of voor de druk zou uitoefenen op de houders
ondergeschikten; daaruit volgt dat die van een gedeelte van de rechterlijke
onderzoeksverrichtingen
onregelmatig macht, anderzijds, dat de ondergeschikzijn en dus nietig moesten worden ver- ten van een beklaagde enig oordeel zouklaard en dat het Militair Gerechtshof den uitspreken over het eventuele gede beslissing niet rechtsgeldig op die drag van hun meerdere, te meer daar
onschuld
vermoed
onderzoeksverrichtingen heeft kunnen laatstgenoemdes
wordt zolang het tegendeel niet is bewegronden;
zen; de toepassing van artikel 140 van
het vijfde, afgeleid uit de schending het Wetboek van Strafrechtspleging voor
van de artikelen 97 van de Grondwet, 44, het leger derhalve in alle stadia van het
140 van de wet van 15 juni 1899 houden- onderzoek een stellige vereiste is; de
de titel II van het Wetboek van Straf- door het bestreden arrest gegeven interrechtspleging voor het leger, 8 van het pretatie in voorkomend geval de mogeWetboek van Strafvordering en 16 van lijkheid zou scheppen dat een rijksde wet van 2 december 1957 op de rijks- wachtofficier ten gevolge van mutaties,
wacht,
een onderofficier onder zijn bevel krijgt,
doordat het bestreden arrest vermeldt die hem heeft ondervraagd en achteraf
geen kennis heeft gekregen van de af« dat ten deze ten aanzien van de beklaagde (thans eiser) geen enkel rechter- loop van de procedure; men zich gemakkelijk de moeilijkheden kan indenken,
die zouden ontstaan in een dergelijke si( 4) A.R. nr. 4299 (A. C., 1985-86, nr. 210).
tuatie, die de wetgever kennelijk heeft

190

HOF VAN CASSATIE

willen voorkomen, onder meer met de
bedoeling de tucht en de eerbied voor
het gezag bij de gewapende macht te
waarborgen :
Overwegende dat het arrest, zoals
uit de vermeldingen ervan blijkt, gegrond is, enerzijds, op het ter zitting
gedane onderzoek, anderzijds op de
ondervragingen door de rijkswachtadjudant Coppieters, die, krachtens
artikel 16 van de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht, hulpofficier is van de krijgsauditeur en die
de genoemde verrichtingen heeft
uitgevoerd in het kader van de hem
door die magistraat gegeven opdracht;
Overwegende dat de onderofficier
van de rijkswacht, wanneer hij in
die hoedanigheid van officier van
gerechtelijke politie in opdracht van
de krijgsauditeur overeenkomstig
artikel 44, vierde lid, van de wet van
15 juni 1899 houdende titel II van
het W etboek van Strafrechtspleging
voor het leger handelingen van gerechtelijke politie verricht, geen
rechterlijk ambt waarneemt in de
zin van artikel 140 van dezelfde wet;
Dat derhalve het Militair Gerechtshof, nu het vermeldt « dat er
ten deze ten aanzien van beklaagde
(thans eiser) geen enkel rechterlijk
ambt is waargenomen door een officier lager in graad of, in die graad,
beneden hem in dienstouderdom,
dat de ondervragingen door de rijkswachtadjudant Hendrik Coppieters
zijn gebeurd in het kader van door
de krijgsauditeur aan die officier
van gerechtelijke politie opgedragen
onderzoeksverrichtingen, dat geen
enkele wetsbepaling een dergelijke
ondervraging verbiedt ... (en) dat het
bepaalde in artikel 140 van het Wethoek van Strafrechtspleging voor
het leger ten deze niet van toepassing is, daar de officier van gerechtelijke politie op dat tijdstip geen
enkel rechterlijk ambt waarnam in
de zin van de wet », de beslissing regelmatig met redenen heeft omkleed
en naar recht verantwoord;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
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Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 8 van de besluitwet van 14 september 1918 betreffende de wetgeving in strafzaken en van
het algemeen beginsel van het recht van
verdediging,
doordat noch in het bestreden arrest
noch in het zittingsblad wordt vastgesteld dat toepassing is gemaakt van artikel 8 van de besluitwet van 14 september
1918 krachtens hetwe!k de beslissingen
van het krijgsgerechtshof en van de
krijgsraden bij meerderheid van stemmen worden genomen, er geheime stemming wordt gehouden zowel aangaande
het hoofdfeit en de verzwarende omstandigheden, als over het bestaan van verzachtende omstandigheden en de toepassing, desnoods, van een voorwaardelijke
veroordeling en iedere rechter zijn mening uitdrukt, door in de stembus een
briefje neder te leggen met een van de
woorden « ja » of << neen »,
terwijl die bepaling onder meer ertoe
strekt het recht van verdediging te beschermen door de leden van het militair
rechtscollege te vrijwaren tegen elke mogelijke druk van hun meerderen door de
geheimhouding van hun stem te waarborgen en in een compensatie voor het
niet vereisen van de eenparigheid te
voorzien; de niet-inachtneming van die
bepaling aan de beklaagde de essentiEHe
waarborg van de gewetensvrijheid v;m
zijn rechters ontneemt; het bestreden arrest derhalve, nu het niet de vaststellingen bevat die zijn vermeld in artikel 8
van de besluitwet van 14 september 1918,
nietig is;

Overwegende dat geen enkele wet
het Militair Gerechtshof verplicht
vast te stellen dat bij meerderheid
van stemmen en bij geheime stemming uitspraak is gedaan; dat die
vaststelling geen gevolgen heeft
voor het bestaan zelf van de rechterlijke beslissing; dat ze enkel betrekking heeft op de wijze waarop de
rechter zijn wil te kennen moet geven en dat bij ontstentenis van een
tekst die een bijzondere vermelding
in dat verband voorschrijft, uit het
ontbreken van die vermelding geen
schending van een wettelijke vormvereiste kan worden afgeleid;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 6 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
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Mens en de Fundamentele Vrijheden en
van het algemeen beginsel van het recht
van verdediging,
doordat de !eden van het Militair Gerechtshof, dat de bestreden beslissing gewezen heeft, door de eerste voorzitter
v~n dit hof op 27 februari 1986 bij loting
ZIJn aangewezen,
terwijl die magistraat voorzitter was
van het Militair Gerechtshof ten tijde
van de uitspraak van het arrest van 27
november 1984, welke beslissing door het
Hof bij arrest van 27 november 1985 op
grond van gewettigde twijfel aangaande
de onpartijdigheid van die magistraat
werd vernietigd; het ondenkbaar is dat
een magistraat wiens onpartijdigheid
aan twijfel onderhevig was, zelf, als is
het bij loting, de militaire !eden aanwijst
die geroepen zijn om de beklaagde te berechten na de verwijzing door het Hof
van Cassatie; zodanige substantiE\le
rechtsvorm onder dergelijke omstandigheden niet aile waarborgen van onpartijdigheid en regelmatigheid biedt· de
dwingende kracht van het algemee~ beginsel van het recht van verdediging verbiedt dat een magistraat, die heeft deelgenomen aan een procedure die door een
arrest van het Hof van Cassatie ongeldig
verklaard is, op enigerlei wijze hoe weinig ook, deelneemt aan de d~arop volgende procedure; daaruit kan worden afgeleid dat er gewettigde twijfel bestaat
omtrent de regelmatigheid van de loting,
die een substantii:\le rechtsvorm is waarvan de niet-inachtneming aile achteraf
verrichte handelingen nietig maakt; die
nietigheid ook de nietigheid van de
rechtspleging voor het Militair Gerechtshof en, derhalve, van het bestreden arrest tot gevolg heeft :

Overwegende dat de uitloting van
de werkelijke leden en van de
plaatsvervullers van het Militair Gerechtshof, overeenkomstig de artikelen 105, laatste lid, en 108, eerste
lid, van de wet van 15 juni 1899 houdende titel II van het Wetboek van
Strafrechtspleging voor het leger,
een handeling is die betrekking
heeft op de rechtsbedeling in het algemeen en geen deel uitmaakt van
d~ tegen eiser gevoerde rechtsplegmg;
Dat laatstgenoemde bijgevolg niet
erover kan klagen dat de uitloting is
geschied door de eerste voorzitter
van het Militair Gerechtshof, die
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deelgenomen heeft aan het op 27 november 1984 in de zaak van eiser
gewezen arrest dat door het Hof bij
arrest van 27 november 1985 is vernietigd;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het bestreden arrest op het
verweermiddel van eiser dat het aan het
Militair Gerechtshof voorgelegde dossier
onvoiledig was, antwoordt « dat de verdediging zich niet kan ... beroepen op de
eventuele onvoiledigheid van het na verlies opnieuw aangelegde strafdossier,
daar elke twijfel of onvoiledig bewijs de
beklaagde ten goede komt »,
terwijl het Militair Gerechtshof, zodra
het de onvoiledigheid van het rechtsplegingsdossier vaststelde, ofwel de nodige
maatregelen moest nemen om die toestand te verhelpen ofwel moest vaststellen dat het Hof in de onmogelijkheid
verkeerde elke mogelijke twijfel uit te
sluiten en, derhalve, beklaagde (thans eiser) moest vrijspreken; het Militair Gerechtshof, bij ontstentenis van het proces-verbaal van de rechterlijke commissie waarbij het onderzoek werd afgesloten en de verwijzing van eiser naar de
krijgsraad werd bevolen, de regelmatigheid en de wettigheid van de rechtspleging niet heeft kunnen nagaan en meer
in het bijzonder niet heeft kunnen nagaan of in deze zaak artikel 140 van het
Wetboek van Strafrechtspleging voor het
leger in acht genomen was; het Hof, nu
het niet op de hoogte kon zijn van de
samenstelling van de rechterlijke commissie, a fortiori de dienstouderdom van
haar !eden binnen hun graad met betrekking tot de beklaagde niet heeft kunnen nagaan; ten slotte andere, zoekgeraakte stukken deel uitmaakten van een
geheel van stukken waaruit bleek dat, in
strijd met wat verweerster betoogde, eiser nog altijd regelmatig bij haar woonde, zodat het wanbedrijf huisvredebreuk
niet te zijnen laste bewezen was; het Militair Gerechtshof, nu het zich ertoe beperkt eiser het recht te ontzeggen om
zich op de ontbrekende stukken van het
dossier te beroepen, geen passend antwoord heeft gegeven op het door eiser
voorgedragen verweermiddel; het bestreden arrest derhalve nietig is :

Overwegende dat het middel, in
zoverre het betoogt dat het Militair
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Gerechtshof niet geantwoord heeft
op eisers conclusie betreffende « de
kennelijke onvolledigheid van het ...
na de verdwijning opnieuw aangelegde dossier », feitelijke grondslag
mist, vermits de in het middel weergegeven considerans van het bestreden arrest een antwoord vormt op
die conclusie;
Overwegende dat voor het overige
noch uit het bestreden arrest noch
uit enig ander stuk waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt dat het
aan het Militair Gerechtshof voorgelegde rechtsplegingsdossier onvolledig zou zijn geweest; dat het middel,
nu het berust op beweringen die
geen enkele steun vinden in de
stukken van de rechtspleging, ook
in dat opzicht feitelijke grondslag
mist;
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ten, zij nooit beweerd heeft dat ze hem
de toegang tot haar waning had ontzegd,
vermits ze tach moest weten dat hij nog
in het bezit was van een sleutel; de zelfs
met zoveel woorden uitgesproken wens
iemand niet te ontmoeten, niet mag worden gelijkgesteld met het uitdrukkelijk
verbod om een waning binnen te gaan
met behulp van een gegeven sleutel; de
handelwijze van verweerster achteraf,
die zelf zo ver gegaan is te zamen met
eiser te ontbijten, voldoende aantoont
dat zij niet het gevoel had bij iemand te
zijn die huisvredebreuk had gepleegd;

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
arrest vermeldt << dat beklaagde
(thans eiser) door het appartement
of het huis binnen te gaan tegen de
wil van de bewoner ervan, een onrechtmatig gebruik heeft gemaakt
van de sleutel die in zijn bezit
was ... »; dat het aldus de beslissing
dat eiser met behulp van een valse
sleutel huisvredebreuk heeft gepleegd in de woning van verweerster naar recht verantwoordt;

Over het zesde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 439 en 487 van het Strafwetboek,
doordat het bestreden arrest, om eiser
schuldig te verklaren aan huisvredebreuk door het gebruik van valse sleuDat dit onderdeel faalt naar recht;
tels, geen acht slaat op de precieze omschrijving van de term « valse sleutels ''
W at bet tweede onderdeel bein artikel 487 van het Strafwetboek,
maar zich baseert op een nota van Hu- treft :
gueney, verschenen in de Revue de
Overwegende dat het middel in
science criminelle et de droit penal com- dat onderdeel kritiek oefent op de
pare, om het gebruik, door eiser, van een
sleutel waarvan niet wordt betwist dat feitelijke beoordeling van de gegehet de echte sleutel was en in het recht- vens van de zaak door de rechter;
matig bezit was van eiser, gelijk te stel- dat het niet ontvankelijk is;
len met het gebruik van valse sleutels,
Over het zevende middel, afgeleid uit
terwijl, eerste onderdeel, het algemeen
beginsel dat de strafwet op een beper- •de miskenning van de bewijskracht van
kende wijze moet worden uitgelegd, de de akten,
rechter verbiedt een uitbreidende interpretatie te geven aan de door de wetgever gebruikte bewoordingen, vooral als
En overwegende dat de substanhij de moeite genomen heeft om in een
tii:He
of op straffe van nietigheid
definitie te omschrijven wat onder << valvoorgeschreven rechtsvormen in
se sleutels >> moet worden verstaan;
tweede onderdeel, het arrest, waar het acht zijn genomen en de beslissing
vermeldt << dat ten deze Claire Verschel- overeenkomstig de wet is gewezen;
den (thans verweerster) op ondubbelzinnige wijze de wens had geuit beklaagde
B. In zoverre de voorziening geniet te willen ontvangen », de door verweerster onder meer tijdens de confron- richt is tegen de beslissing op de citatie tussen de partijen afgelegde verkla- vielrechtelijke vordering :
ringen verkeerd uitlegt; immers, ook al
Overwegende dat eiser geen enkel
heeft verweerster eiser te verstaan gegeven dat zij hem niet wenste te ontmoe- ander middel aanvoert;
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Oin die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
15 oktober 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. C.
Jaspar en P. Wustefeld, Brussel.

het arrest omgerekende bedragen », de
rente berekent, enerzijds, voor sommige bestanddelen van de schade, tegen
de eenvormige rentevoet van 5 pet.
over het bedrag waarop hij zelf, bij
een eigen beslissing, de schade heeft
gerae.md en, anderzijds, voor andere
bestanddelen van de schade, over het
door de eerste rechter vastgestelde bedrag, dat hij zich ertoe beperkt te bevestigen (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

(XHARDE
T. ANCIA, FEDERALE VERZEKERINGEN)
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ARREST ( vertaling)

2• KAMER - 15 oktober 1986

(A.R. nr. 5133)

BUITEN
1° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST RAMING « EX
AEQUO ET BONO » VAN DE SCHADE T!GHEID - VOORWAARDE.

WET-

BUITEN
2° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - OMVANG VAN DE
SCHADE - VOLLEDIGE VERGOEDING - BEDRAG VAN DE VERGOEDING - COMPENSATOIRE RENTE - MUNTONTWAARDING- GEVOLG.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 maart 1986 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat het arrest enkel
uitspraak doet over de burgerlijke
belangen;

en 3° De rechter vergoedt de schade
van het slachtoffer van een ongeval
niet volledig en schendt bijgevolg de
artt. 1382 en 1383 B. W. wanneer hij,
na, gelet op de muntontwaarding, « de
voet van de compensatoire rente te
hebben vastgesteld op 5 pet. van de
naar het prijspeil van de datum van

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, na inzake de vergoeding wegens B.G.A. (blijvende gedeeltelijke ongeschiktheid en/of invaliditeit)
te hebben vastgesteld dat eiser van oordeel is dat de kapitalisatieberekening
aangewezen lijkt, gelet op het feit dat
niet enkel zijn lichamelijke integriteit
maar ook zijn arbeidsvermogen is aangetast, met name wegens de grotere inspanning die hij moet leveren om zijn
normale taken te kunnen vervullen, en
dat die methode elke willekeur bij de
vergoeding uitsluit, beslist die vergoeding, voor materii:He schade, op 1.800.000
frank vast te stellen, op grond dat « in
casu (...) niet wordt betwist dat (eiser)
geen inkomensverlies heeft geleden, wel
integendeel; dat, hoewel de aantasting
van (eisers) lichamelijke integriteit zijn
waarde op de arbeidsmarkt heeft bei:nvloed, aangezien hij meer inspanningen
heeft moeten leveren om zijn beroep uit

(1) Cass., 3 nov. 1982, A.R. nr. 2411
(A. C., 1982-83, nr. 151 ); zie Cass., 28 feb. 1984,
A.R. nr. 8264 (ibid., 1983-84, nr. 362) en 4 dec.
1984, A.R. nr. 8656 (ibid., 1984-85, nr. 211).

(2) Over de revaluatie ten gevolge van de
muntontwaarding, zie Cass., 12 april 1984, A.R.
nr. 7028 (A.C., 1983-84, nr. 466) en 28 mei 1986,
A.R. nr. 4905 (ibid., 1985-86, nr. 606).

3° INTEREST -

COMPENSATOIRE RENTE MUNTONTWAARDING- GEVOLG.

1o Raming ex aequo et bono van de door

een onrechtmatige daad veroorzaakte
schade is wettig wanneer de rechter
de reden aangeeft waarom de door een
partij voorgestelde berekening niet
kan worden aangenomen en de onmogelijkheid vaststelt om het juiste bedrag anders te bepalen, bij gebrek aan
nauwkeurige
beoordelingselementen
(1). (Art. 97 Gw.; artt. 1382 en 1383
B.W.)

zo
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te oefenen, de in het deskundigenverslag
objectief vastgelegde letsels, geen werkelijke hinderpaal kunnen vormen voor het
uitoefenen van zijn beroep van advocaat
en enkel een zeer kleine bijkomende inspanning vergen, zodat het hanteren van
het kapitalisatieprocede is uitgesloten
aangezien daardoor de schade overgewaardeerd zou worden, want de geleverde inspanningen zijn niet rechtstreeks
evenredig met (eisers) bedrijfsinkomsten; dat derhalve ten deze de forfaitaire
raming aangewezen is om de materii:He
schade te vergoeden; dat er geen twijfel
over bestaat dat er naast de morele ook
een materiiHe schade is geleden die als
dusdanig volledig moet worden vergoed,
dat gelet op de geringe omvang van de
letsels, op hun geringe invloed op het
arbeidsvermogen van de getroffene, op
het feit dat hij wegens zijn leeftijd en
zijn beroep slechts een zeer klein, zo al
niet onbestaand, risico loopt op de
arbeidsmarkt, een bedrag van 1.200.000
frank een passende vergoeding vormt
van de schade die eiser voor zijn
arbeidsongeschiktheid heeft geleden, terwijl een bedrag van 600.000 frank de
schade ten gevolge van zijn invaliditeit
zal vergoeden »,

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat enerzijds het
hof van beroep, door de in het middel weergegeven overwegingen van
het arrest, de redenen heeft aangegeven waarom het heeft beslist het
door eiser voorgestelde kapitalisatieprocede niet te hanteren en diens
conclusie heeft beantwoord;
Overwegende dat anderzijds het
arrest, door te stellen dat « de aantasting van (eisers) lichamelijke integriteit zijn waarde op de arbeidsmar kt he eft be'invloed, aangezien hij
meer inspanningen moet leveren om
zijn beroep uit te oefenen », dat « de
geleverde inspanningen niet rechtstreeks evenredig zijn met de bedrijfsinkomsten (van eiser, die) geen
inkomensverlies heeft geleden, wel
integendeel », om te besluiten « dat
ten deze de forfaitaire raming moet
worden gehanteerd om de materi(He
schade te vergoeden », de redenen
aangeeft waarom de raming van de
schade niet op precieze beoordelingsgegevens kan steunen en derderde onderdeel, het arrest, zo het halve enkel ex aequo et bono kan
moet worden uitgelegd in die zin dat de geschieden;
raming niet forfaitair maar ex aequo et
Dat de beslissing, om in dit geval
bono is gebeurd, die beslissing enkel kon
nemen als het, benevens de redenen de materiiHe schade op die wijze te
waarom het de door eiser voorgestelde evalueren, derhalve regelmatig met
beoordelingselementen, en met name de redenen is omkleed en naar recht is
in zijn conclusie regelmatig uiteengezet- verantwoord;
te kapitalisatieberekeningen, heeft afgeDat het onderdeel niet kan worwezen, bovendien ook de redenen zou den aangenomen;

hebben aangegeven waarom een precieze raming van de schade onmogelijk
Over het derde middel, afgeleid uit de
was; het arrest, door enkel te overwegen
dat het hanteren van het kapitalisatie- schending van de artikelen 97 van de
1382 en 1383 van het Burgerprocede tot een overschatting van de Grondwet,
lijk Wetboek,
schade zou leiden, op grond dat de geledoordat het arrest zegt dat de toegeverde inspanningen niet rechtstreeks
evenredig waren met eisers bedrijfsin- kende vergoedingen worden vermeerkomsten, zonder opgave van de redenen derd met de compensatoire rente berewaarom het niet had kunnen steunen op kend tot de dag van het arrest tegen een
vaststaande gegevens om de schade ten eenvormige rentevoet van 5 pet., vanaf
gevolge van eisers blijvende ongeschikt- de data die het aangeeft, op de materiiHe
heid te ramen, niet naar recht is verant- en morele schade tijdens de tijdelijke
woord (schending van de artikelen 1382 ongeschiktheid, op de schade door geen 1383 van het Burgerlijk Wetboek); het derfde levensvreugde tijdens dezelfde pearrest bovendien, door eisers conclusie riodes van ongeschiktheid, op de matewaarin een precieze kapitalisatiebereke- riiHe en morele schade ten gevolge van
ning werd voorgesteld, niet regelmatig te de blijvende gedeeltelijke ongeschiktverwerpen, artikel 97 van de Grondwet heid, waarbij het aldus de door eiser gevorderde wettelijke rentevoet afwijst, op
schendt:
grand, voornamelijk, << dat de compensatoire rente de vergoeding beoogt van de
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burgerlijke partij voor de bijkomende
sehade te wijten aan de vertraging bij de
betaling van die vergoeding door de
sehadeverwekker; dat die sehade moet
worden geraamd op de dag van de uitspraak van de rechter; dat daartoe rekening moet worden gehouden met de
muntontwaarding tussen de dag waarop
de sehade is ontstaan en de dag van de
reehterlijke beslissing; dat, om te vermijden dat aan een getroffene een vergoeding wordt toegekend die op twee versehillende wijzen is omgerekend naar
het huidige prijspeil, de rentevoet van de
eompensatoire rente moet worden vastgesteld op 5 pet. op de bedragen die zijn
omgerekend naar het prijspeil van de
dag van onderhavig arrest, en op de versehillende wettelijke rentevoeten op de
bedragen die werden betaald tussen de
dag van de vergoeding van de sehade en
de dag van de beslissing »,
terwijl uit geen enkele vaststelling van
het arrest blijkt dat het de bedragen
voor de vergoeding van eisers sehade
zou hebben « omgerekend »; het arrest,
integendeel, inzonderheid met betrekking tot de materiele en morele sehade
en tot de sehade wegens gederfde levensvreugde tijdens de tijdelijke algehele en
gedeeltelijke ongesehiktheid en ook tot
de morele sehade ten gevolge van de
blijvende ongesehiktheid, de ramingen
van de eerste reehter bijtreedt zonder
toepassing van enige revaluatiecoeffieient wegens de muntontwaarding;
eerste onderdeel, het arrest aldus niet
duidelijk stelt of het de toegekende bedrc.gen inderdaad omrekent naar het
huidig prijspeil; die dubbelzinnigheid in
de motieven gelijkstaat met het ontbreken van motivering; het arrest derhalve
niet regelmatig met redenen is omkleed
(sehending van artikel 97 van de Grandwet);
tweede onderdeel, het arrest, zo het de
toegekende bedragen niet heeft omgerekend, hoewel het, enerzijds, de muntontwaarding tussen de dag waarop de sehade is ontstaan en de dag van de
rechterlijke beslissing vaststelt, en, anderzijds, de rentevoet van de eompensatoire rente op die bedragen op 5 pet.
vaststelt, op grond dat eiser geen vergoeding moest worden toegekend die op
twee wijzen was omgerekend, eisers
sehade, zoals het die vaststelt, niet valledig herstelt; het derhalve de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
sehendt die het slaehtoffer van een fout
de volledige vergoeding van zijn geleden
sehade waarborgen; het althans tegen-
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strijdig is nu het oordeelt rekening te
moeten houden met de muntontwaarding
en zulks toeh niet doet (sehending van
artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat het hof van beroep, zonder de in het middel aangevoerde dubbelzinnigheid en tegenstrijdigheid, heeft beslist « de rentevoet van de eompensatoire rente
vast te stellen op 5 pet., op de bedragen die zijn omgerekend naar het
prijspeil van de datum van (zijn} arrest;
Overv.regende dat het hof in zijn
eigen beslissing de materiele sehade
die eiser door zijn blijvende gedeeltelijke ongesehiktheid heeft geleden,
op 1.800.000 frank raamt; dat het de
verweerders veroordeelt om eiser
deswege het bedrag van 1.800.000
frank te betalen; dat het arrest, door
te beslissen dit bedrag te vermeerderen met de eompensatoire rente
tegen de rentevoet van 5 pet., vanaf
1 juni 1981 tot de dag van de uitspraak van het arrest, en met de
moratoire rente vanaf die dag, de
bedoelde sehade volledig vergoedt;
Overwegende dat het arrest, inzake de vergoeding van de andere in
het middel vermelde sehade, met bevestiging van de raming van de eerste reehter, de verweerders veroordeelt tot betaling van de bedragen
die deze reehter heeft vastgesteld;
dat het arrest, door de eompensatoire rente tegen de eenvormige rentevoet van 5 pet. te berekenen op
basis van diezelfde bedragen, die
bijgevolg op de dag van de beroepen
beslissing zijn vastgesteld, die sehade niet volledig vergoedt en derhalve de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek sehendt;
Dat het onderdeel in die mate gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre daarin het
bedrag van eisers materiele sehade
wegens zijn tijdelijke algehele ongesehiktheid op 70.250 frank wordt
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vastgesteld, in zoverre het uitspraak
doet over de door de verweerders
verschuldigde compensatoire rente
op de bedragen ten belope van
78.104 frank, 78.795 frank, 10.000
frank en 495.000 frank, die aan eiser
zijn toegekend respectievelijk als
vergoeding voor de materiele schade
tijdens de tijdelijke ongeschiktheid,
voor de morele schade en voor de
schade door gederfde levensvreugde
tijdens die ongeschiktheid en voor
de morele schade wegens de blijvende gedeeltelijke ongeschiktheid, en
uitspraak doet over de kosten; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser en de eerste
verweerder ieder in de helft van de
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
15 oktober 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Draps en Kirkpatrick.

ZAAKT DOOR DE SAMENLOPENDE FOUTEN
VAN VERSCHEIDENE PERSONEN- VERPLICHTING VOOR lEDER VAN HEN OM DE SCHADE
VAN HET SLACHTOFFER VOLLEDIG TE VERGOEDEN.

5° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE SAMENLOPENDE FOUTEN
VAN VERSCHEIDENE PERSONEN - RECHTSTREEKSE EIGEN SCHADE VAN DE ECHTGENOOT VAN EEN VAN HEN - VERPLICHTING
VOOR lEDER VAN HEN OM DE SCHADE VAN
HET SLACHTOFFER VOLLEDIG TE VERGOEDEN.

1" De burgerlijke rechtsvordering die bij

de strafrechter wordt ingesteld, wordt
behandeld volgens de procedureregels
van het strafproces. (Artt. 3 en 4 wet
17 april 1878.)
2" In de gevallen waarin, in strafzaken,
het exploot niet kon worden betekend
op de bij art. 35 Ger. W. bepaalde wijze,
moet die betekening geschieden overeenkomstig art. 37 van dat wetboek
(1).

3" Niet ontvankelijk is de voorziening
van de burgerlijke partij, als ze wegens de onmogelijkheid van betekening op de bij art. 35 Ger. W. bepaalde
wijze, is betekend op de wijze, bepaald
niet bij art. 37 maar bij art. 38 van dat
wetboek, terwijl Jaatstvermeld artikel
niet van toepassing is op strafzaken
(2). (Art. 418 Sv.)
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1° BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - RECHTSVORDERING, INGESTELD
VOOR DE STRAFRECHTER REGELS.

TOEPASSELIJKE

2° BETEKENING VAN EXPLOTEN STRAFZAKEN - GER.W., ARTT. 35 OF 37 TOEPASSELIJKE REGELS.

3° VOORZIENING

IN

CASSATIE

VORM - STRAFZAKEN- VOORZIENING VAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ - BETEKENING ONREGELMATIGHEID - GEVOLG.

4° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE VEROOR-

4" Wanneer schade is veroorzaakt door
de samenlopende fouten van verscheidene personen geldt de regel dat ieder
van hen jegens de getroffene gehouden is tot algehele vergoeding van zijn
schade (3). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
5" Wanneer de door de eigenaar van een

verongelukt voertuig geleden schade
zowel door de schuld van de bestuurder van dat voertuig als door de schuld
van iemand anders is veroorzaakt, dan
geldt de regel dat Jaatstgenoemde jegens die eigenaar gehouden is tot algehele vergoeding van de schade; hij kan
zich niet beperken tot een gedeelte. (1) en (2) Zie Cass., 2 sept. 1986, A.R. nr. 310,
(A.C., 1986-87, nr. 2) en 14 okt. 1986, A.R. nr.
431, supra, nr. 84.
(3) Cass., 4 sept.
(A.C., 1985-86, nr. 1).

1985,

A.R.

nr.

4108
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lijke vergoeding op grand dat de bestuurder wiens schuld het ongeval mede heeft veroorzaakt, de echtgenoot
van de eigenaar is, nu de door
laatstgenoemde geleden schade een
rechtstreekse eigen schade is (4). (Artt.
1382 en 1383 B.W.)

(PETIT, STRAUVEN T. SIMAR E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5141)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 maart 1986 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
I. .. .

II ... .
III. Op de voorziening van Ghislain Wouters, burgerlijke partij :
Overwegende dat uit de gedingstukken niet blijkt dat eiser zijn
voorziening regelmatig heeft doen
betekenen aan de verweerder Petit
tegen wie zij is gericht;
Overwegende dat de civielrechtelijke vordering die voor de strafrechter wordt gebracht, behandeld
wordt volgens de procedureregels
van het strafproces; dat in strafzaken de betekening van het exploot,
in de gevallen dat betekening niet
mogelijk was op de bij artikel 35
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde wijze, moet geschieden overeenkomstig artikel 37 van dat wethoek;
Overwegende dat, nu de voorziening is betekend op de in artikel 38
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde wijze, ofschoon dat artikel
niet op strafzaken van toepassing is,
de betekening niet regelmatig is;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

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

(4) Zie Cass., 21 nov. 1979 (A.C., 1979-80,
190); 18 feb. 1981, A.R. nr. 1361
(ibid., 1980-81, nr. 361) en 6 okt. 1982, A.R.
nr 2192 (ibid., 1982-83, nr 95).
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IV. Op de voorziening van Marie
Simar, beklaagde:
A.

B.
C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door de verweerster Martine Strauven tegen eiseres ingestelde civielrechtelijke vordering:
Overwegende dat eiseres afstand
doet van haar voorziening;
Overwegende dat het vonnis, ofschoon het verklaart een « voorlopige » uitspraak te doen over de
rechtsvordering van de verweerster
Strauven, aan laatstgenoemde het
door haar gevorderde bedrag toekent; dat die beslissing derhalve een
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering, zodat er geen grond bestaat om akte te verlenen van de
afstand van de voorziening, nu deze
door dwaling blijkt te zijn aangetast;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet
en 10.1.1°, 10.1.3°, 19 en inzonderheid 19.1
en 19.3.1° en 2oa van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer,
doordat het vonnis, na in de redengeving te hebben overwogen, enerzijds,
dat, met uitzondering van de overtreding
van artikel 19.3.1° van het Wegverkeersreglement, aile andere, door de eerste
rechter ten laste van eiseres in aanmerking genomen misdrijven bewezen zijn
gebleven, anderzijds, dat enkel de overtreding van artikel 10.1.1° van dat reglement bewezen gebleven is ten laste van
de medebeklaagde Petit, met dien verstande evenwel dat die overtreding niet
in verband staat met het ongeval, vermits eiseres het voertuig van Petit niet
heeft opgemerkt, in het beschikkende gedeelte verklaart het beroepen vonnis,
wat de uitspraak over de strafvordering
betreft, te bevestigen met de verbetering
dat Petit van de overtreding van artikel
16 van het Wegverkeersreglement en de
eiseres Simar van overtreding van artikel19.3.1o van dat reglement worden vrij-
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gesproken, doch dat vonnis wijzigt wat
de uitspraak over de civielrechtelijke
vorderingen van de eiser Wouters tegen
de medebeklaagde Petit en van Strauven
tegen de eiseres Simar betreft, nu de
rechtbank niet bevoegd was kennis te
nemen van de eerste van die rechtsvorderingen en eiseres werd veroordeeld om
aan de verweerster Strauven het door
haar gevorderde << provisionele >> bedrag
van 65.000 frank te betalen,

Nr. 88

zakelijk verband tussen een fout en de
schade niet zonder meer kan worden gegrond op de fout van een derde - thans
eiseres - in oorzakelijk verband met
het ongeval, zodat het bestreden vonnis
niet naar recht is verantwoord en derhalve de in het middel aangehaalde wetsbepalingen, artikel 97 van de Grondwet uitgezonderd, schendt:

· Wat de beide onderdelen samen
betreft:
Overwegende dat, wanneer de
terwijl, eerste onderdeel, nu het beroepen vonnis de verweerder Petit tot een schade van het slachtoffer te wijten
enkele straf van 3.000 frank geldboete is aan de samenlopende fouten van
heeft veroordeeld wegens overtreding verschillende personen, ieder van
van de artikelen 10.1.1°, 10.1.3°, 16.3 en hen jegens het slachtoffer gehouden
16.4.1.a van het Wegverkeersreglement, is tot algehele vergoeding van de
de bestreden beslissing, nu ze, na in de schade;
redengeving te hebben verklaard dat ai-

leen de overtreding van artikel 10.1.1° te
zijnen laste bewezen is, dat vonnis bevestigt met de enkele wijziging dat voornoemde verweerder wordt vrijgesproken
van de overtredingen van artikel 16, in
het ongewisse laat of verweerder al dan
niet artikel 10.1.3° van het Wegverkeersreglement heeft overtreden, zodat het bestreden vonnis tegenstrijdig, dubbelzinnig of op zijn minst onnauwkeurig is en
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet); het bovendien niet naar recht is
verantwoord, want voor zover er grand
bestaat voor de beslissing dat de verweerder Petit voornoemd artikel 10.1.3°
heeft overtreden en uit dien hoofde is
veroordeeld, uit geen enkele vaststelling
van die beslissing blijkt dat dit misdrijf
geen fout is in de zin van artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek en evenmin
dat die fout niet in oorzakelijk verband
staat met het ongeval (schending van alle in het middel aangehaalde bepalingen,
met uitzondering van artikel 97 van de
Grondwet);

tweede onderdeel, het bestreden vonnis, nu het, na erop te hebben gewezen
dat de verweerder Petit een fout heeft
begaan door met een overdreven snelheid te rijden, nergens in de redengeving
vaststelt dat het ongeval zich ook zonder
de fout van verweerder op dezelfde wijze
zou hebben voorgedaan, uit de enkele
omstandigheid dat " Simar het voertuig
van Petit niet opgemerkt heeft », niet
wettig kon afleiden dat er geen oorzakelijk verband bestond tussen het misdrijf
van eerstgenoemde verweerder en de
schade, daar het ontbreken van het oor-

Overwegende dat derhalve het
middel, zelfs al was het gegrond,
geen gevolgen kan hebben voor de
veroordeling die in het voordeel van
de verweerster Strauven is uitgesproken; dat immers de schade
waarvoor genoemde verweerster
vergoeding vraagt een rechtstreekse, eigenlijke schade is, aan welk
feit de tussen de verweerster Strauven en haar echtgenoot, de verweerder Petit bestaande band geen afbreuk doet;
Dat derhalve die veroordeling,
zelfs in het geval van een samenlopende fout van die verweerder, naar
recht verantwoord blijft;
Dat het middel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn voorziening.
15 oktober 1986 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr
Simont.

Nr. 89

HOF VAN CASSATIE

Nr. 89
2•

KAMER -

15 oktober 1986

1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - ONBEVOEGDVERKLARING VAN DE EERSTE RECHTER - GEEN HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - UITSPRAAK VAN DE
APPELRECHTER OVER DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - ONWETTIGE BESLISSING.

2° VERWIJZING

NA

CASSATIE

STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESLISSING VAN DE APPELRECHTER VERNIETIGD OMDAT DE RECHTER
HEEFT BESLIST OVER EEN BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING DIE NIET BIJ HEM AANHANGIG WAS- VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING.

1° Wanneer de eerste rechter zich niet

bevoegd heeft verklaard om kennis te
nemen van de burgerlijke rechtsvordering en de burgerlijke partij geen hager beroep heeft ingesteld, is die
rechtsvordering niet aanhangig bij de
appelrechter (1). (Art. 202 Sv.; artt. 3
en 4 wet 17 april 1878.)
2° Wanneer een beslissing in hager be-

roep wordt vernietigd omdat de appelrechter heeft beslist over een burgerJijke rechtsvordering die bij hem niet
aanhangig gemaakt was, wordt de vernietiging uitgesproken zonder verwijzing (2).

(MARQUET T. ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ DER
OPENBARE BESTUREN E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5268)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 mei 1986 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;

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

(1) Zie Cass., 20 maart 1985, A.R. nr. 4022
(A.C., 1984-85, nr. 437) en 28 jan. 1986, A.R.
nr. 9464 (ibid., 1985-86, nr. 332).
(2) Cass., 28 jan 1986, A.R. nr 9464, aangehaald m noot 1
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A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
strafvordering ten laste van Denis
Habets, medebeklaagde, en op de
rechtsvordering van het openbaar
ministerie tegen Jacques Habets en
Josiane Seret, die voor de medebeklaagde civielrechtelijk aansprakelijk zijn;
Overwegende dat eiseres geen
hoedanigheid heeft om zich tegen
die beslissingen in cassatie te voorzien;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering ten laste van eiseres :
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door verweerster Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen tegen eiseres ingestelde civielrechtelijke vordering :

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 172, 174, 202, 203
van het W etboek van Strafvordering en
van het beginsel van het gezag van het
rechterlijk gewijsde,
doordat verweerster noch een hoofdnoch een incidenteel beroep had ingesteld tegen het beroepen vonnis, dat derhalve ten aanzien van haar in kracht
van gewijsde was gegaan,
terwijl het bestreden vonnis aan de genoemde burgerlijke partij, in strijd met
de in het middel aangegeven bepalingen,
een vergoeding van 4.000 frank toekent :

Overwegende
dat verweerster
Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen voor de politierechtbank een civielrechtelijke vordering
heeft ingesteld tegen eiseres; dat het
beroepen vonnis eiseres heeft vrijgesproken en het strafgerecht niet
bevoegd heeft verklaard om over de
vordering van de burgerlijke partij
uitspraak te doen;
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Dat, nu zij geen hoger beroep had
ingesteld tegen de beslissing waarbij haar vordering was afgewezen
en aileen het openbaar ministerie
een ontvankelijk hoger beroep had
ingesteld, enkel de strafvordering
bij de appelrechters aanhangig was;
dat die burgerlijke rechtsvordering
niet bij hen was ingesteld, zodat ze
daarover geen uitspraak konden
doen;
Dat derhalve het bestreden vonnis, nu het eiseres jegens de verweerster Onderlinge Maatschappij
der Openbare Besturen veroordeelt
tot betaling van schadevergoeding,
de in het middel aangegeven wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de tegen eiseres
Marquet ingestelde civielrechtelijke
vordering; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiseres
in de helft van de kosten en verwijst de verweerster Onderlinge
Maatschappij der Openbare Besturen in de overige helft; zegt dat er
geen grond is tot verwijzing.
15 oktober 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Helvetius - GeJijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
J.M. Delfosse, Luik.
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2° MISDRIJF

DEELNEMING
DADER VERVOLGDE BEKLAAGDE WERP VAN DE TELASTLEGGING.

Nr. 90
ALS
VOOR-

3o MISDRIJF -

DEELNEMING ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN.

4° SLAGEN EN VERWONDINGEN, DO-

DEN- ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN
VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN
- DEELNEMING AAN MISDRIJVEN.
5° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENBURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE - VERNIETITING VAN DE VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE - BESLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD, BINDEND
VERKLAARD VOOR DE VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN VERZEKERAAR VAN ZIJN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID - GEEN
VOORZIENING INGESTELD DOOR DE VERZEKERAAR - GEVOLG VAN DE VERNIETIGING
VOOR DIE VERZEKERAAR.

1° De woorden « dader » en « mededa-

der » hebben dezelfde betekenis in het
strafrecht (1). (Art. 66 Sw.)
2° De vervolging van een beklaagde als
dader van een in het Sw. omschreven
misdaad of wanbedrijf heeft betrekking zowel op een daad van rechtstreekse uitvoering van het misdrijf
als op een van de in art. 66, tweede en
derde lid, Sw. omschreven deelnemingshandelingen (2).
3° en 4o Inzake misdrijven uit onvoorzich-

tigheid is strafbare deelneming niet
denkbaar (3}.
5o Wanneer de beslissing waarbij de beldaagde wordt veroordeeld op de burgerlijke rechtsvordering, op diens cassatieberoep wordt vernietigd en de
verzekeraar van zijn burgerrechtelijke
aansprakelijkheid, die voor de feitenrechter vrijwillig is tussengekomen,
zich niet in cassatie heeft voorzien,
heeft de beslissing, waarbij de veroordeling voor de verzekeraar bindend
(1) Cass., 8 feb. 1977 (A.C., 1977, 644).

2'

KAMER -
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DEELNEMING
BEGRIP

-

(2) Cass., 21 nov. 1960 (Bull. en Pas., 1961, I,
304); zie Cass., 28 mei 1980 (A.C., 1979-80,
nr. 607).
DADER

(3) Cass., 16 okt. 1972 (A.C., 1973, 165).
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verklaard wordt, geen reden van be- chal Claude » te Eigenbrakel, op 7
staan meer (4).
mei 1983, werd gedagvaard voor de

Correctionele Rechtbank te Nijvel,
anderzijds, ten verzoeke van de procureur des Konings te Nijvel, bij
(DE RIDDER T. NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER
deurwaardersexploot van 22 april
BELGISCHE SPOORWEGEN, GODICHAL)
1985 voor dezelfde rechtbank werd
gedagvaard ter zake dat hij op deARREST ( vertaling)
zelfde plaats en hetzelfde tijdstip
(A.R. nr. 5275)
« het misdrijf heeft uitgevoerd of
aan de uitvoering rechtstreeks heeft
HET HOF; - Gelet op het bestre- meegewerkt, nu hij door enige daad
den arrest, op 30 mei 1986 door het tot de uitvoering zodanige hulp
Hof van Beroep te Brussel gewezen; heeft verleend dat het wanbedrijf
Overwegende dat eiser zich in zonder die bijstand niet had kunnen
cassatie heeft voorzien « tegen aile worden gepleegd; dat hij namelijk,
beschikkingen van het arrest die door gebrek aan voorzichtigheid of
voorzorg maar zonder het oogmerk
hem betreffen »;
om de persoon van de ander aan te
A. In zoverre de voorziening ge- randen, onopzettelijk slagen en verricht is tegen de beschikkingen wondingen heeft toegebracht aan
Godichal Claude »;
waarbij het arrest :
Overwegende dat, enerzijds, het
1) eiser vrijspreekt « van de telastlegging van onopzettelijk toe- arrest beslist dat het aan (eiser) ten
brengen van slagen en verwondin- laste gelegde onopzettelijk toebrengen, zoals omschreven in de recht- gen van slagen en verwondingen
niet bewezen is in de omschrijving
streekse dagvaarding »,
2) « de verjaring van de in de die aan de telastlegging werd gegerechtstreekse dagvaarding vermelde ven in de tegen hem uitgebrachte
rechtstreekse dagvaarding » en hem
verkeersovertredingen vaststelt » :
uit dien hoofde vrijspreekt; dat het
Overwegende dat de voorziening anderzijds beslist dat de in de dagniet ontvankelijk is bij gebrek aan vaarding van de procureur des Kobelang;
nings te Nijvel omschreven telastlegging van mededaderschap betrefB. In zoverre de voorziening ge- fende hetzelfde wanbedrijf bewezen
richt is tegen de beslissing waarbij is en eiser uit dien hoofde verooreiser wordt veroordeeld op de straf- deelt tot een geldboete van driehonvordering:
derd frank, verhoogd met de opdeOver het ambtshalve opgeworpen mid- ciemen, of tot een vervangende gedel, afgeleid uit de schending van de vangenisstraf van drie maanden;
artikelen 97 van de Grondwet en 66 van
Overwegende dat de wet geen
het Strafwetboek :
onderscheid maakt tussen de dader
Overwegende dat eiser, enerzijds, en de mededader van een misdrijf
ten verzoeke van de Nationale en dat in de regel de vervolging van
Maatschappij der Belgische Spoor- een beklaagde, wegens een in het
wegen, bij deurwaardersexploot van Strafwetboek omschreven misdrijf,
7 februari 1985, met name wegens betrekking heeft zowel op een daad
het « onopzettelijk toebrengen van van rechtstreekse uitvoering van het
slagen en verwondingen aan Godi- misdrijf als op een van de in artikel
66, tweede en derde lid, van dat wethoek omschreven deelnemingshan(4) Cass., 24 mei 1983, A.R. nr. 8044
(A.C., 1982-83, nr 528); zie Cass., 30 maart
delingen;
1982, A.R. nr 7021 (ibid., 1981-82, nr 457) en
Overwegende evenwel dat deelne23 jan. 1985, A.R. nr 3602 (ib1d., 1984-85,
nr 301).
ming ondenkbaar is bij wanbedrij-
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Om die redenen, ongeacht de door
eiser voorgedragen middelen, die
niet kunnen leiden tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden arrest
in zoverre het uitspraak doet over
1. het feit, dat aan eiser ten laste is
gelegd in de hem op 22 april 1985
ten verzoeke van de procureur des
Konings te Nijvel betekende dagvaarding, 2. de tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vorderingen; verwerpt de voorziening voor het overige; zegt dat de beschikking van het
arrest waarbij het arrest « bindend
verklaard wordt voor de vrijwillig
tussengekomen partij », geen bestaansreden meer heeft; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt
eiser in twee derde van de kosten,
laat het overige derde ten laste van
de Staat; verwijst de aldus beperkte
C. In zoverre de voorziening ge- zaak naar het Hof van Beroep te
richt is tegen de beslissing op de ci- Bergen.
vielrechtelijke vorderingen :
15 oktober 1!186 - 2" kamer - VoorzitOverwegende dat het arrest aan
iedere verweerder een provisionele ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
vergoeding toekent en « zegt dat de - Verslaggever : de h. Resteau - Geconclusie van mevr. Liekenrechtspleging voor de eerste rechter lijkluidende
advocaat-generaal - Advocaat: mr.
moet worden voortgezet »; dat die dael,
Buekens, Brussel.
beslissingen geen eindbeslissingen
zijn in de zin van artikel 416 van
het Wetboek van Strafvordering en
geen uitspraak doen over een
bevoegdheidsgeschil;

ven bestaande uit onvoorzichtigheid;
dat de artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek niet aileen de fout
strafbaar stellen van hem die de slagen en verwondingen rechtstreeks
heeft toegebracht, maar ook de fout
van hen die door hun daad die slagen en verwondingen mede hebben
veroorzaakt;
Overwegende derhalve dat het hof
van beroep, na eiser te hebben vrijgesproken van het hem in de rechtstreekse dagvaarding ten laste gelegde wanbedrijf onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen, niet zonder met zichzelf in
tegenspraak te komen en artikel 66
van het Strafwetboek te schenden,
eiser heeft kunnen veroordelen wegens het deelnemen als mededader
aan dat wanbedrijf;

Dat de voorziening voorbarig en
dus niet onlvankelijk is;
Overwegende evenwel dat de hierna uitgesproken vernietiging van de
beslissing waarbij eiser op de strafvordering veroordeeld wordt, de vernietiging tot gevolg heeft van de beslissingen op de tegen hem ingestelde civielrechtelijke vorderingen, die
uit eerstgenoemde beslissing voortvloeien;
En overwegende dat ten gevolge
van die vernietiging de beschikking
van het arrest waarbij « dit arrest
bindend verklaard wordt voor de
vrijwillig tussengekomen partij »,
geen bestaansreden meer heeft;
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1° VERLATING VAN FAMILIE-

TWEEDE VEROORDELING WEGENS EEN MISDRIJF,
DAT IS GEPLEEQD BINNEN EEN TERMIJN VAN
VIJF JAAR, TE REKENEN VAN DE EERSTE VEROORDELING - MAXIMUMDUUR VAN DE GEVANGENISSTRAF

2· STRAF -

vRrJHEmssTRAF _ GEVANGENrssTRAF VAN EEN MAAND- DUUR.

3° CASSATIE-

VOORZIENING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL - STRAFZAKEN - SV.,
ART 441 - ARREST OF VONKIS TOT VEROOR

HOF VAN CASSATIE
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DELING VAN DE BEKLAAGDE TOT EEN STRAF
VAN EEN JAAR GEVANGENIS WEGENS VERLATING VAN FAMILIE BINNEN DE TERMIJN VAN
VIJF JAAR, TE REKENEN VAN EEN EERSTE
VEROORDELING WEGENS HETZELFDE FElT VERNIET!GING EN VERWIJZING.

1o Het wanbedrijf familieverlating, dat is

gepleegd binnen de termijn van vijf
jaar te rekenen van een eerste veroordeling wegens hetzelfde feit, kan niet
worden gestraft met een straf van een
jaar gevangenis, dat wil zeggen met
een straf langer dan twaalf maanden
gevangenis (1). (Artt. 25 en 391bis Sw.)
2° De duur van een gevangenisstraf van

een maand is dertig dagen (2). (Art. 25
Sw.)
3° Op de voorziening van de procureur-

generaal, ingesteld met toepassing van
art. 441 Sv., vernietigt het Hof het arrest of het vonnis dat de beklaagde
veroordeelt tot een straf van een jaar
gevangenis wegens verlating van !amilie binnen de termijn van vijf jaar, te
rekenen van een eerste veroordeling
wegens hetzelfde feit; het verwijst de
zaak naar een ander hoi van beroep of
naar een andere correctionele rechtbank (3). (Artt. 427 en 441 Sv.; artt. 25
en 391bis Sw.)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE MINNEBO)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5354)

HET HOF; - Gelet op de verdering van de heer procureur-generaal
bij 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 25 juli 1986,
Bestuur voor Burgerlijke en Criminele Zaken, nr. 7/130.836/570/API
Pourvois - PL/JD, bevel heeft gege(1) (2) en (3) Cass., 5 old. 1977 (A.C., 1978,
157).
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ven om overeenkomstig artikel 441
van het Wetboek van Strafvordering
bij het Hof aangifte te doen van het
op 23 december 1985 gewezen en in
kracht van gewijsde gegane vonnis
van de Correctionele Rechtbank te
Bergen, waarbij Minnebo Georges
Cyrille, handlanger, geboren op 28
januari 1943 te Gent, wonende te
Fontaine-l'Eveque, rue Havay 21, tot
een gevangenisstraf van een jaar en
tot een geldboete van 200 frank
werd veroordeeld wegens overtreding van artikel 391bis van het
Strafwetboek, welk misdrijf in staat
van herhaling is gepleegd van 1 januari 1982 tot 1 april 1984.
De overtredingen van artikel
391bis van het Strafwetboek worden
gestraft met gevangenisstraf van
acht dagen tot zes maanden en met
geldboete van vijftig tot vijfhonderd
frank of met een van die straffen aileen; volgens het slotlid van hetzelfde artikel, en niet van artikel 56 van
het Strafwetboek, kunnen, in geval
van een tweede veroordeling wegens
een van de in artikel 391bis omschreven misdrijven, de straffen
worden verdubbeld wanneer dat
tweede misdrijf gepleegd wordt binnen een termijn van vijf jaar te rekenen van de eerste.
Daar de duur van een maand gevangenis volgens artikel 25 van het
Strafwetboek dertig dagen is, mocht
de maximumduur van de gevangenisstraf die de rechtbank ten deze
mocht uitspreken met inaanmerkingneming van de herhaling, niet
meer dan zes maanden of driehonderd zestig dagen bedragen. Daar de
opgelegde straf een kalenderjaar bedraagt, is ze dus onwettig.

Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat
het den Hove moge behagen het
aangegeven vonnis te vernietigen, te
bevelen dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
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het vernietigde vonnis en de zaak
naar een andere correctionele rechtbank te verwijzen.
Brussel, 8 augustus 1986.
Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(get.) E. Liekendael. »
Gelet op artikel 441 van het Wethoek van Strafvordering, met aanneming van de gronden van de verdering, vernietigt het aangegeven vonnis, dat op 23 december 1985 door
de Correctionele Rechtbank te Bergen is gewezen; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Charleroi.
15 oktober 1986 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Versl"'ggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal.

Nr. 92
ALGEMENE VERGADERING -

16 oktober 1986

RECHTERLIJKE TUCHT -

RECHTERS GRONDSLAG VAN DE TUCHTVERVOLGING.

Voor het toepassen van een tuchtmaatregel op een rechter is niet vereist dat
de
betrokkene tegelijkertijd zijn
ambtsplichten heeft verzuimd en voor
zijn gedrag ernstig afbreuk heeft gedaan aan de waardigheid van zijn
ambt; een van die redenen is voldoende.
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
CASSATIE T V !VI... )
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steld overeenkomstig artikel 348,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek,
Gelet op de schriftelijke vordering
van de procureur-generaal, die luidt
als volgt:
« Aan het Hof van Cassatie,
De procureur-generaal in dit Hof,
Aangezien de heer V... tot plaatsvervangend rechter in het Vredegerecht van het Eerste Kanton te X. ..
werd benoemd bij koninklijk besluit
van 25 november 1977 en hij op 15
december 1977 op de openbare zitting van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Y... de bij artikel 2 van
het decreet van 20 juli 1831 voorgeschreven eed heeft afgelegd;
Aangezien de heer V ... werd veroordeeld, bij een in kracht van gewijsde gegaan arrest van 15 mei
1986 van het Hof van Beroep te Z ... ,
tot een geldboete van 50 frank vermeerderd met 590 opdeciemen of
vijftien dagen vervangende gevangenisstraf, uit hoofde van te X. .. , op 13
januari 1986, bij inbreuk op artikel
497 van het Strafwetboek, metalen
rondellen zonder muntinslag te hebben gebruikt om een parkeermeter
te voeden, dusdoende tevens een inbreuk plegend op het artikel 27.3.1°
van het Wegverkeersreglement;
Aangezien, hoewel de uitgesproken straf licht is, de gepleegde feiten wijzen op een geestesgesteldheid die het vertrouwen in de eerlijkheid van de rechter volstrekt
uitsluit, en ze daardoor zodanig aan
de waardigheid van zijn ambt als
plaatsvervangend rechter afbreuk
doen dat de verdere uitoefening ervan moet worden uitgesloten;
Gelet op de artikelen 100, tweede
lid, van de Grondwet, 404, 405, 409,
417 tot 420 en 422 tot 426 van het
Gerechtelijk Wetboek;

ARREST

(A.R. nr. 5556)

HET HOF VAN CASSATIE; - In
algemene vergadering, samenge-

Vordert dat het Hof, in algemene
vergadering, uitspraak doende in
openbare zitting en na onderzoek,
de heer V... uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het Vredege-
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recht van het Eerste Kanton te X. ..
ontzet en hem in de kosten veroordeelt.
Brussel, 2 september 1986.
De procureur-generaal,
(get.) E. Krings ».
Gehoord de heer V... die vraagt
dat de zaak in raadkamer zal worden behandeld;
Gehoord het verslag van afdelingsvoorzitter Soetaert;
Gehoord de procureur-generaal in
zijn conclusie, waarbij hij het Hof
verzoekt recht te doen op de hierboven overgenomen vordering van 3
september 1986, strekkende tot ontzetting van V... uit zijn ambt van
plaatsvervangend rechter in het Vredegerecht van het Eerste Kanton
te X. .. ;
Gehoord de comparant, bijgestaan
door mr. Cassiman;
Gezien zijn conclusie;
Gezien het dossier van het strafrechtelijk onderzoek en het arrest
op 15 mei 1986 door het Hof van Beroep te Z... gewezen;
Overwegende dat comparant, bij
zijn ondervraging door de als onderzoeksrechter aangewezen raadsheer,
heeft erkend : « Ik stak die rondel in
de parkeermeter om geen vijffrankstukken te moeten aanwenden »;
Overwegende dat de door comparant opgelopen veroordeling in
kracht van gewijsde is gegaan;
Overwegende dat voor het toepassen van de geschikte tuchtmaatregel
niet is vereist dat de betrokkene tegelijkertijd zijn ambtsplichten heeft
verzuimd en door zijn gedrag ernstige afbreuk heeft gedaan aan de
waardigheid van zijn ambt, maar
dat een van die redenen voldoende
is;
Overwegende dat zowel uit het
voormelde arrest van het hof van
beroep als uit het onderzoek door
het Hof blijkt dat de heer V ... , door
zijn gedrag in aanwezigheid van
stadsgenoten, ernstig afbreuk heeft
gedaan aan de waardigheid van zijn
ambt als plaatsvervangend rechter
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en dat hij derhalve niet meer waardig is deel te nemen aan de uitoefening van de rechterlijke macht;

Om die redenen, recht doende op
tegenspraak, in openbare terechtzitting na behandeling van de zaak in
de raadkamer, gelet op de artikelen
404, 405, 409, 413, 417 tot 420, 422 tot
424, 426 van het Gerechtelijk Wetboek en 100 van de Grondwet, ontzet V ... uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het Vredegerecht
van het Eerste Kanton te X. .. ; veroordeelt hem in de kosten, die op
heden nul frank belopen.
16 oktober 1986 - Algemene vergadering - Voorzitter: de h. Chatel, eerste
voorzitter - Verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureurgeneraal - Advocaat: mr. Cassiman,
Dendermonde.
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AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST -

BUITEN

ART. 1385 B.W. AA!\'SPRAKELIJKHEID VAN DEGENE DIE ZICH
VAN EEN DIER BEDIENT, TERWIJL HIJ HET IN
GEBRUIK HEEFT - BEGRIP.

De aansprakelijkheid voor de door een
dier veroorzaakte schade gaat niet van
de eigenaar over op degene die er zich
van bedient, terwijl hij het in gebruik
heeft, door het enkele feit dat die persoon het onder zijn bewaring heeft;
art. 1385 B. W. vereist daartoe dat de
bewaarder, op het ogenblik van het
schadeverwekkend feit, het meesterschap van het dier heeft, wat inhoudt
dat hij zelfstandig de leiding ervan en
het toezicht erop heeft, zonder tussenkomst van de eigenaar, en dat hij het
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op dezelfde wijze als de eigenaar mag
gebruiken (1).

(GERMEAU T. ETIENNE TRANSPORTS P.V.B.A.
E.A.; DELHEZ, LANDSBOND DER CHRISTELIJKE
MUTUALITEITEN T. ETIENNE TRANSPORTS
P.V.B.A. E. A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nrs. 7448 en 7517)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 februari 1985 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen, ingeleid onder de nrs. 7448 en
7517, tegen hetzelfde arrest zijn gericht; dat ze dienen te worden gevoegd;
I. Op de voorziening van Germeau:

Over het middel van niet-ontvankelijkheid, ...
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 1385 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het hof van beroep beslist dat
eiser de dieren die aan de derde verweerder schade hebben berokkend,
onder zijn bewarin15 had, op grond : « dat
gebleken is dat het ongeval door een
dier is veroorzaakt; dat aansprakelijk is
in de zin van artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek degene die, op het ogenblik van het schadeveroorzakend feit, in
rechte de juridische bewaring van of het
meesterschap over het dier heeft, dat wil
zeggen een niet ondergeschikte bevoegdheid van leiding en toezicht; dat er bovendien een feitelijk vermoeden bestaat
dat de eigenaar, houder van het dier, dat.
dier onder zijn bewaring heeft; dat bijgevolg, als iemand anders, zelfs beroepshalve, samen met hem of op zijn
verzoek handelt, het de eigenaar is die,
om zich te bevrijden van zijn aansprake-

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

(1) Zie Cass., 30 april 1975 (A.C., 1975, 948),
20 april 1979 (ibid., 1978-79, 993), 26 juni 1981,
A.R. nr. 3142 (ibid., 1980-81, nr. 629); 5 nov.
1981, A.R. nr. 6425 (ibid., 1981-82, nr. 159) met
concl. proc.-gen. Dumon, en Cass., 18 nov.
1983, A.R. nr. 3907 (ibid., 1984-85, nr. 154).
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lijkheid, moet bewijzen dat hij de bewaring overgedragen heeft aan die persoon,
die dan kan worden aangesproken op
grand van artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek; dat de rechtspraak in haar
geheel genomen de aanwezigheid van de
eigenaar, en in ieder geval zijn ingrijpen, onverenigbaar lijkt te achten met
de mogelijkheid van zodanige overdracht, aangezien er vaak op wordt gewezen dat " artikel 131!5 van het Burgerlijk Wetboek vereist dat de bewaarder
het meesterschap over het dier bezit op
het ogenblik dat het schadeveroorzakend
feit zich voordoet, hetgeen een niet
ondergeschikte bevoegdheid van leiding
en toezicht, zonder de tussenkomst van
de eigenaar van het dier, impliceert ";
dat die formulering te ruim is; dat immers uit bepaalde omstandigheden kan
worden afgeleid ofwel dat de bewaring
volledig op een derde is overgegaan, ofwei dat de eigenaar en een derde die samenwerken, gezamenlijk voor de bewaring zorgen; dat daarvoor nochtans in
elk geval een strikt bewijs vereist is; dat
ten deze Germeau (thans eiser) eigenaar
was van het litigieuze dier; dat uit de uiteengezette feiten blijkt dat hij niet passief is blijven toezien, maar actief tussenbeide is gekomen, zonder dat is
aangetoond dat zijn handelingen op enig
ogenblik zelfs maar werden gesuggereerd door Etienne (tweede verweerder),
orgaan (en niet de aangestelde) van de
P.V.B.A. Etienne (eerste verweerster);
dat het door de P.V.B.A. Etienne aan
haar verzekering GAN (zesde verweerster) aangegeven feit dat Fernand Etienne " in de meeste boerderijen gewoonlijk
de dieren alleen oplaadde, zonder dat de
veehouder 's nachts opstond ", in het
licht van de hierboven beschreven omstandigheden, veeleer ertoe aanzet te
denken dat Germeau, die bijzonder met
zijn vee begaan was, wilde dat alles in
zijn tegenwoordigheid en onder zijn leicling geschiedde; dat Germeau alleszins
wist dat het vervoer meebracht dat jonge
dieren, die tot dan niet aan elkaar vastgemaakt op stal hadden gestaan, zouden
moeten worden opgeladen, hetgeen de
moeilijkheid om ze in de aanhangwagen
bijeen te brengen verhoogde en het aan
de onderneming verbonden gevaar nog
verergerde; dat immers niet wordt ontkend dat het hier ging om bijzonder driftige en zenuwachtige dieren; dat Germeau zelf de hulp inriep van de jonge
Delhez (derde verweerder) en ook zijn
vrouw liet meehelpen om de dieren bijeen te drijven en in de aanhangwagen te
·loodsen; dat niet bewezen is dat het ini-
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tiatief om de aanhangwagen los te koppelen van de vrachtwagen ten einde hem
aan de door Germeau bestuurde tractor
vast te maken en hem vervolgens tot
aan de stal te rijden van Etienne is uitgegaan; dat de omstandigheid dat het ongeval zich heeft voorgedaan toen de dieren aile in de veewagen aangekomen
waren, ten deze het vermoeden dat de eigenaar de dieren onder zijn bewaring
had, niet kan ontzenuwen, te meer daar
Germeau met de vervoerder zou meerijden naar aan hem toebehorende granden, om er de dieren die zijn eigendom
bleven en waarschijnlijk zouden worden
afgeladen onder gelijksoortige omstandigheden als bij het opladen, te laten
grazen; dat noch het bewijs dat de bewaring van het dier van de eigenaar op de
vervoerder is overgegaan, noch het bewij s dat de eigenaar en de vervoerder
gezamenlijk zorgden voor die bewaring,
geleverd is, zodat op grond van de aangevoerde wetsbepaling alleen Germeau
aansprakelijk kan worden verklaard
voor het ongeval "•
terwijl, eerste onderdeel, bewaarder
overeenkomstig artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek is degene die op het
ogenblik dat de schade door het dier is
veroorzaakt, het meesterschap over het
dier heeft, dat wil zeggen de niet ondergeschikte bevoegdheid van leiding en
toezicht; daaruit volgt dat het hof van beroep, nu het vaststelt dat het dier de
schade heeft veroorzaakt op het ogenblik
dat de dieren zich in de aanhangwagen
bevonden en het laadplatform opnieuw
werd rechtgezet, niet wettig heeft kunnen beslissen dat eiser op dat ogenblik
de dieren onder zijn bewaring had, op
grond dat het inladen van de dieren
onder de leiding van eiser is gebeurd en
dat hij de vervoerder vergezeld heeft
met bet oog op het uitladen van de dieren, aangezien, zoals eiser in zijn conclusie betoogde, in feite diende te worden
uitgemaakt op wie de bewaringsplicht
rustte tussen het in- en uitladen, dus gedurende de tijd dat de dieren zich in de
aanhangwagen bevonden, nu de door het
dier veroorzaakte schade zich op dat tijdstip heeft voorgedaan (schending van
artikell385 van het Burgerlijk Wetboek);
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de tweede verweerder de leiding had
over het inladen van de dieren en dus
die dieren onder zijn bewaring had; het
hof van beroep bijgevolg, nu het op dat
middel niet antwoordt, de beslissing niet
regelmatig
met redenen
omkleedt
(schending van artikel 97 van de Grandwet):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de aansprakelijkheid voor de door een dier veroorzaakte schade niet van de eigenaar op degene die zich van het dier
bedient terwijl hij het in gebruik
heeft, overgaat door het enkele feit
dat die persoon het dier onder zijn
bewaring heeft; dat artikel 1385 van
het Burgerlijk Wetboek daartoe vereist dat de bewaarder, op het ogenblik van het schadeverwekkende
feit, het meesterschap over het dier
heeft, hetgeen een niet ondergeschikte bevoegdheid van leiding en
toezicht, zonder tussenkomst van
de eigenaar, insluit, en dezelfde
bevoegdheid heeft als de eigenaar
om het dier te gebruiken;
Overwegende dat het arrest erop
wijst : 1. dat eiser actief « tussenbeide gekomen is " bij het opladen,
« zonder dat is aangetoond dat zijn
handelingen op enig ogenblik zelfs
maar werden gesuggereerd door
Etienne (tweede verweerder), het
orgaan (en niet de aangestelde) van
de P.V.B.A. Etienne »; 2. « dat (eiser), die bijzonder met zijn vee begaan was, wilde ... dat alles in zijn
tegenwoordigheid en onder zijn leiding geschiedde »; 3. « dat Germeau
alleszins wist dat het vervoer meebracht dat de jonge dieren, die tot
dan niet aan elkaar vastgemaakt op
stal hadden gestaan, zouden moeten
worden opgeladen, hetgeen de moeilijkheid om ze in de aanhangwagen
bijeen te brengen, verhoogde en het
aan de onderneming verbonden gevaar nog verergerde; dat immers
tweede onderdeel, eiser in zijn regel- niet wordt ontkend dat het hier ging
matig neergelegde appelconclusie uit- om bijzonder driftige en zenuwachtidrukkelijk en steunend op de verklaring
van de tweede verweerder betoogde dat ge dieren »; 4. « dat Germeau zelf de
laatstgenoemde had gezegd en toegege- hulp inriep van de jonge Delhez
ven dat hij elf dieren moest opladen en (derde verweerder) en ook zijn
dat eiser en zijn vrouw hen slechts een vrouw liet meebrengen om de diehandje hielpen, waaruit hij afleidde dat ren bijeen te drijven en in de aan-
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hangwagen te loodsen »; 5. « dat niet
bewezen is dat het initiatief om de
aanhangwagen los te koppelen van
de vrachtwagen ten einde hem aan
de door Germeau bestuurde tractor
vast te maken en hem vervolgens
tot aan de stal te rijden, van Etienne is uitgegaan » en 6. « dat de omstandigheid dat het ongeval zich
heeft voorgedaan toen de dieren alle
in de veewagen aangekomen waren,
ten deze het vermoeden dat de eigenaar de dieren onder zijn bewaring
had, niet kan ontzenuwen, te meer
daar Germeau met de vervoerder
zou meerijden naar aan hem toebehorende gronden om er de dieren
die zijn eigendom bleven en waarschijnlijk zouden worden afgeladen
onder gelijksoortige omstandigheden als bij het opladen, te laten grazen »;
Dat het arrest uit die vaststellingen en feitelijke beoordelingen van
de gegevens van de zaak wettig
heeft kunnen afleiden dat de eigenaar, op het ogenblik van het ongeval, het meesterschap over de dieren had behouden, dat dit derhalve
niet op de vervoerder was overgegaan zodra de dieren in de aanhangwagen waren gebracht en dat « de
eigenaar en de vervoerder niet gezamenlijk hadden gezorgd voor (de)
bewaring (van dP. dieren) »;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van beroep, door de in punten 1 en 2 van
het antwoord op het eerste onderdee! gedane vaststellingen, nauwkeurig aangeeft op grand van welke
feitelijke gegevens het de feitelijke
gegevens die eiser in zijn conclusie
had aangevoerd tot staving van de
bewering dat de veehouder Fernand
Etienne de leiding had over het opladen van de dieren en deze dus
onder zijn bewaring had, van de
hand wijst;
Dat het arrest aldus antwoordt op
de in dit onderdeel uiteengezette
conclusie van eiser;
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Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Over het tweede middel,

II. ...

Om die redenen, voegt de zaken
met algemeen rolnummers 7448 en
7517, en zonder dater grand bestaat
tot onderzoek van de overige onderdelen van het tweede middel van de
voorziening van Germeau, van de
overige onderdelen van het eerste
middel en van het tweede middel
van de voorziening van Jacques Delhez en van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, die niet tot
ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het beslist dat de verweerder
Fernand Etienne geen fout heeft
begaan in oorzakelijk verband met
het ongeval, dat de verweerster personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Etienne Transports niet aansprakelijk is voor de
daad van Fernand Etienne, je
rechtsvorderingen tot vrijwaring,
door Fernand Etienne en door de
personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Etienne Transports ingesteld tegen de verzekeringsmaatschappij GAN, De Schelde
en Generali Belgium, niet gegrond
verklaart en uitspraak doet over de
kosten; verwerpt de voorzieningen
voor het overige; verklaart het arrest bindend voor Emile Germeau,
in zoverre het uitspraak doet over
de voorziening van Jacques Delhez
en de Landsbond der Christelijke
Mutualiteiten; 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 hieromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.
16 oktober 1986 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Bosly, raadsheer
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- Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Simont, Nelissen Grade, Draps, De
Bruyn en Dassesse.

(« COMPAGNIE FRAN<;AISE DE NAVIGATION RHENANE ' N.V. NAAR FRANS RECHT T. TESSENDERLOO CHEMIE N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7524)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 1983
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
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1° SCRIP, SCHEEPVAART -

K.B. 30 DEC.
1871 HOUDENDE REGLEMENT VAN POLITTE EN
SCHEEPVAART OP HET KANAAL VAN BRUSSEL NAAR DE RUPEL, ART. 3 - DRAAGWIJD-

TE.

2° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - ART.

BUITEN

1384, EERSTE
LID, B.W. - AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE
DAAD VAN EEN ZAAK DIE MEN ONDER ZIJN
BEWARING HEEIT- GEBREK VAN DE ZAAK
- BEGRIP.

1° Art. 3 KB. van 30 dec. 1871 houdende

reglement van politie en scheepvaart
op het kanaal van Brussel naar de Rupel, krachtens hetwelk als wanbedrijven inzake openbare wegen worden
vervolgd en strafrechtelijk gestraft
« alle beschadigingen aan de bouwwerken, beplantingen en aan het toebehoren van het kanaal », heeft enkel betrekking op de beschadiging van bouwwerken, beplantingen en toebehoren
van het kanaal die tot het openbaar
domein behoren (1).
2° Uit het gedrag van een zaak kan de

rechter niet wettig besluiten tot het bestaan van een gebrek van de zaak
waarvoor degene die ze onder zijn bewaring heeft, aansprakelijk is, tenzij
hij elke andere oorzaak dan het gebrek uitsluit (2). (Art. 1384, eerste lid,
B.W.)
(1) Zie Cass., 29 juni 1876 (Bull. en
Pas., 1876, I, 318) en 17 dec. 1962 (ibid., 1963, I,
467).
(2) Zie Cass., 7 nov. 1980, A.R. nr. 2877
(A.C., 1980-81, nr. 151), 17 mei 1984, A.R.
nr. 7056 (ibid., 1983-84, nr. 529) en 11 okt. 1984,
A.R. nr. 7117 (ibid., 1984-85, nr. 116).

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 december 1871 houdende reglement van politie en scheepvaart op het kanaal van Brussel naar de
Rupel, en van artikel 26 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het arrest, na in feite te hebben vastgesteld dat << de duweenheid bestaande uit de duwboot 111 en de duwbak C.F.N.R. 522 op 6 juni 1972 op het
zeekanaal Brussel-Antwerpen voer; ter
hoogte van de fabrieken aan de Verbrande Brug op het grondgebied van de gemeente Grimbergen viel de bakboordmotor stil, maar de stuurboordmotor bleef
draaien waardoor de duwbak afdreef in
de richting van de aak "Julia", die aan
de fabriekskaai van de Verbrande Brug
was gemeerd; om de aanvaring te vermijden liet het personeel van de duweenheid het boeganker van de duwbak en
het achteranker van de duwboot zakken;
bij het ophalen van het anker, na de herstelling van de duwboot (ook de stuurboordmotor was inmiddels stilgevallen),
werd vastgesteld dat het anker, toen het
loodrecht onder de boeg van de duwbak
kwam, was vastgeraakt in de sector
" verboden te ankeren ", aangegeven
door het bord op de linkeroever; het
ophalen werd onmiddellijk stopgezet en
er werd om assistentie gevraagd aan het
bureau voor zee- en binnenvaartexpertise Nic. Estur, dat Benelux Diving, een
bedrijf gespecialiseerd in het ophalen
van ankers, ter plaatse liet komen; de
kikvorsman van dat bedrijf stelde vast
dat enkel de wartel van het anker uitstak hoven de laag madder (ongeveer
2,60 meter) op de kanaalbedding; de kikvorsman poogde de scharnierende ankerbladen met een stalen kabel te bereiken
en vroeg om de ketting op te halen ten
einde de stang van het anker zoveel mogelijk recht te trekken, wat ook gebeurde; de ketting kwam plotseling vrij toen
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de boot heel langzaam langs de duweenheid voer; bij het loskomen beschadigde
het anker de elektrische kabels en de telefoonkabels die in een 1,50 meter diepe
sleuf op de kanaalbodem lagen "• op verweersters dagvaarding van 7 oktober
1977 eiseres veroordeelt om de door verweerster aangevoerde schade te vergoeden, te weten het vervangen van de
elektrische kabels van verweerster in
een sleuf in de kanaalbodem en het produktieverlies ten gevolge van de stroomonderbreking, na de verjaring, vastgelegd in artikel 26 van de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering
en afgeleid uit de schending van artikel
3 van het koninklijk besluit van 30 december 1871 houdende reglement van politie en scheepvaart op het kanaal van
Brussel naar de Rupel, dat bepaalt dat
alle « beschadigingen aan de bouwwerken, beplantingen en aan het toebehoren
van het kanaal ... elke belemmering van
het scheepvaartverkeer >> als wanbedrijven inzake openbare wegen zullen worden vervolgd en strafrechtelijk gestraft,
te hebben verworpen op grand dat « de
beschadigde kabels uitsluitend eigendom
zijn van de vennootschap Tessenderloo
Chemie, die ze in de kanaalbedding
heeft gelegd krachtens een vergunning
van de bevoegde overheid ... >> en << dat
de schade aan de kabels niet kan worden gelijkgesteld met de beschadiging
van de bouwwerken >>,

terwijl kabels die krachtens een administratieve vergunning zijn gelegd in een
onderaardse sleuf in de kanaalbedding,
bouwwerken en/of toebehoren van het
kanaal zijn in de zin van artikel 3 van
het koninklijk besluit van 30 december
1871, ook al is de eigenaar een particulier die ze heeft gelegd; het arrest, door
te beslissen dat de schade aan de litigieuze kabels geen beschadiging uitmaakte van de bouwwerken en het toebehoren van het kanaal, hoewel vaststand dat verweerster ze krachtens een
administratieve vergunning had gelegd,
artikel 3 van het koninklijk besluit van
30 december 1871 houdende reglement
van politie en scheepvaart op het kanaal
van Brussel naar de Rupel schendt en
bijgevolg ook artikel 26 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering:

Overwegende dat het arrest zegt
dat de « beschadigde kabels uitsluitend eigendom zijn van (verweerster) >>; dat derhalve de beschadiging
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van die prive-kabels niet wordt gestraft door artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 december 1871,
dat enkel betrekking heeft op de beschadiging van bouwwerken, beplantingen en toebehoren van een kanaal dat tot het openbaar domein
behoort;
Dat het hof van beroep, nu het
erop wijst dat enkel prive-eigendom
van verweerster is beschadigd, naar
recht beslist dat die schade niet kan
worden gelijkgesteld met beschadiging van bouwwerken, beplantingen
en toebehoren van het kanaal;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 1384, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, na in feite te hebben vastgesteld « dat de duweenheid bestaande uit de duwboot 111 en de
duwbak C.F.N.R. 522 op 6 juni 1972 op
het zeekanaal Brussel-Antwerpen voer;
ter hoogte van de fabrieken aan de Verbrande Brug op het grondgebied van de
gemeente Grimbergen viel de bakboordmotor stil, maar de stuurboordmotor
bleef draaien waardoor de duwbak afdreef in de richting van de aak "Julia",
die aan de fabriekskaai van de Verbrande Brug was gemeerd; om de aanvaring
te vermijden liet het personeel van de
duweenheid het boeganker van de duwbak en het achteranker van de duwboot
zakken; bij h~t ophalen van het anker,
na de herstellmg van de duwboot (oak de
stuurboordmotor was inmiddels stilgevallen), werd vastgesteld dat het anker,
toen het loodrecht onder de boeg van de
duwbak kwam, was vastgeraakt in de
sector "verboden te ankeren ", aangegeven door het bard op de linkeroever; het
ophalen werd onmiddellijk stopgezet en
er werd om assistentie gevraagd aan het
bureau voor zee- en binnenvaartexpertise Nic. Estur, dat Benelux Diving, een
bedrijf gespecialiseerd in het ophalen
van ankers, ter plaatse liet komen; de
kikvorsman van het bedrijf stelde vast
dat enkel de wartel van het anker uitstak hoven de laag madder (ongeveer
2,60 meter) op de kanaalbedding; de kikvorsman poogde de scharnierende ankerbladen met een stalen kabel te bereiken
en vroeg om de ketting op te halen ten
einde de stang van het anker zoveel mogelijk recht te trekken, wat ook gebeur-
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de; de ketting kwam plotseling vrij toen
een boot heel langzaam langs de duweenheid voer; bij het loskomen beschadigde het anker de elektrische kabels en
de telefoonkabels die in een 1,50 meter
diepe sleuf op de kanaalbodem lagen »,
eiseres veroordeelt om de door verweerster aangevoerde schade te vergoeden, te
weten de kosten voor het vervangen van
de elektrische kabels en het produktieverlies ten gevolge van de stroomonderbreking, op grand dat « de duweenheid
van (eiseres), die op 6 juni 1972 op het
zeekanaal Brussel-Antwerpen voer, omstreeks 18.45 uur, ten gevolge van het
achtereenvolgens stilvallen van de twee
motoren van de duwboot, plotseling een
abnormaal gedrag heeft vertoond, waardoor zij afdreef in de richting van een
gemeerde aak, zonder dat haar vaart in
de hand kon worden gehouden; dat dit
abnormaal gedrag een gebrek van de
zaak uitmaakt, ook al volgt het uit een
fout of een nalatigheid van de machinist,
nu de oorsprong van het gebrek niet in
aanmerking wordt genomen »,
terwijl het gebrek van een zaak een
abnormaal kenmerk van die zaak is
waardoor schade kan ontstaan; het abnormaal gedrag van een zaak daarentegen geen gebrek van die zaak uitmaakt,
nu een dergelijk gedrag een andere oorzaak dan dat gebrek kan hebben; het abnormaal gedrag van een zaak hoogstens
een element van bewijs kan zijn van een
gebrek dat niet rechtstreeks wordt bewezen, op voorwaarde dat de andere mogelijke oorzaken van het abnormaal gedrag
uitgesloten zijn; het arrest, dat beslist
dat het abnormaal gedrag van de sleep
een gebrek van die sleep uitmaakt, ook
al is het veroorzaakt door een fout of
een nalatigheid van een machinist, het
bestaan en het bewijs van dat gebrek
van de sleep niet naar recht vaststelt
(schending van artikel 1384, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek) :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster tegen het
middel opgeworpen en hieruit afgeleid dat het middel kritiek oefent op
ten overvloede gegeven redenen van
het arrest:
Overwegende dat verwec;>rster
aanvoert dat de veroordeling van eiseres, nu het hof van beroep een
fout of een nalatigheid van de machinist van de duweenheid van eiseres vaststelt, waardoor de schade is
ontstaan, niet uitsluitend op artikel
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1384, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek is gegrond, maar ook op de
artikelen 1382, 1383 en 1384, derde
lid, van hetzelfde wetboek;
Overwegende dat het arrest zegt
dat vaststaat dat de duweenheid
van de vennootschap C.F.N.R., die
op 6 juni 1972 op het zeekanaal
Brussel-Antwerpen voer, omstreeks
18.45 uur, ten gevolge van het achtereenvolgens stilvallen van de twee
motoren van de duweenheid, plotseling een abnormaal gedrag heeft
vertoond, waardoor zij afdreef in de
richting van een gemeerde aak, zonder dat haar vaart in de hand kon
worden gehouden; dat dit abnormaal
gedrag een gebrek van de zaak uitmaakt, ook al volgt het uit een fout
of een nalatigheid van de machinist,
nu de oorsprong van het gebrek niet
in aanmerking wordt genomen »;
«

Dat het arrest aldus geen fout of
nalatigheid van de machinist vaststelt, maar enkel erop wijst dat, ook
als het ongeval zou zijn veroorzaakt
door een fout van de machinist, die
omstandigheid niet wegneemt dat
het beschreven abnormaal gedrag
een gebrek van de zaak uitmaakt;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat de rechter, voor
de toepassing van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek,
het bestaan van een gebrek van de
zaak enkel uit het gedrag ervan kan
afleiden als hij elke andere oorzaak
dan het gebrek uitsluit;
Overwegende dat het arrest, noch
door de bovenvermelde overweging
noch door enige andere, een andere
mogelijke oorzaak van het abnormaal gedrag van de duweenheid van
eiseres uitsluit alvorens te beslissen
dat die duweenheid, wegens het achtereenvolgens stilvallen van de beide motoren van de duwboot, een
<< abnormaal gedrag vertoonde (dat)
een gebrek van de zaak (uitmaakte) »;
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Dat het arrest aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

(BELGIE INDUSTRIE T. A.G. VAN 1830)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7571)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen.
16 oktober 1986 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Bosly, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Dassesse en Simont.
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AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST -

BUITEN

WEGVERKEER FOUT BEGAAN DOOR EEN BESTUURDER OMSTANDIGHEID DIE NIET UITSLUIT DAT DE
ANDERE BESTUURDER EEN FOUT HEEFT BEGAAN - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN
BEIDE FOUTEN EN DE SCHADE.

Uit de omstandigheid dat een bestuurder
een lout heeft begaan die in oorzakeJijk verband staat met een wegverkeersongeval, valt niet al te Jeiden dat
tussen de lout van een andere bestuurder en dat ongeval hoegenaamd geen
oorzakelijk verband zou bestaan (1).

------------------1
(1) Cass., 9 jan., 22 mei en 17 juni 1980
(A.C., 1979-80, nrs. 275, 599 en 650); 30 okt.
1980 en 18 feb. 1981 (ibid., 1980-81, nrs. 136 en
366) en 27 okt. 1981, A.R. nr. 6690
(ibid., 1981-82, nr. 142).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 januari 1985 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet,
11.1 en 11.2.2°, tweede lid, van het
koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
doordat het arrest, na onder verwijzing naar de motieven van de eerste
rechter te hebben vastgesteld dat eiseres
optreedt als arbeidsongevallenverzekeraar van Englebert Vandroogenbroeck,
die op 24 april 1978 werd getroffen door
een verkeersongeval op de weg van het
werk; dat de rechtsvordering van eiseres
strekt tot betaling van vergoedingen
door verweerster als verzekeraar van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
Daniel Devroe die, volgens eiseres, het
ongeval heeft veroorzaakt; dat dit ongeval in de volgende omstandigheden is gebeurd : « de heer Devroe reed op de Koningin Fabiolalaan op een Yamaha-motorfiets komende van de ElO, en begaf
zich naar de C. Fran~;oisstraat; de botsing tussen de twee voertuigen is gebeurd ... in het midden van de Koningin
Fabiolalaan, richting Machelen-centrum,
en aan de rechterzijde van het kruispunt
Heirbaan-Koningin Fabiolalaan in de
richting C. Fran~;oisstraat ... , het staat
vast dat Devroe met een snelheid van
ongeveer 125 km per uur reed ... , wat, gelet op de omstandigheden, een zeer hoge
snelheid is »; en na te hebben beslist dat
de verzekerde van eiseres een fout had
begaan in oorzakelijk verband met het
ongeval, op grond dat : « het zicht ... van
Vandroogenbroeck, op het kruispunt, onbeperkt was; een voorrangsplichtige bestuurder enkel een kruispunt mag oprijden als dat zonder gevaar voor een
ongeval kan gebeuren, gelet op de
plaats, de afstand en de snelheid van de
andere bestuurders ... ; hij, als hij aandachtig was geweest, tijdig de motorrijder had moeten opmerken alvorens het
kruispunt op te rijden, zodat hij nog kon
stoppen, ook al reed laatstgenoemde met
een snelheid van ongeveer 130 km per
uur », impliciet doch zeker beslist dat al-
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leen Vandroogenbroeck aansprakelijk is
voor het ongeval en de rechtsvordering
van eiseres tot terugbetaling van de bedragen die zij als arbeidsongevallenverzekeraar heeft uitgekeerd, afwijst op
grond dat : « de eerste rechter ten onrechte heeft geoordeeld dat Devroe voor
Englebert Vandroogenbroeck een onvoorziene hindernis was die overmacht uitmaakt en waardoor deze in zijn redelijke
verwachtingen is bedrogen; de voorrang
over de hele breedte van de rijbaan
geldt; hoe dan ook, het feit dat Devroe waarschijnlijk - in het midden van de
rijbaan reed, zonder oorzakelijk verband
is met het ongeval »,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar conclusie betoogde " dat het vaststaat dat de heer Devroe op een rijbaan
waar de snelheid tot 60 km per uur is
beperkt, een motorfiets van 650 cc bestuurde met een snelheid van 125 km
per uur; dat de fout van de motorrijder
Devroe is aangetoond »; het arrest dat
middel van eiseres niet beantwoordt en
zodoende niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
tweede onderdeel, het arrest aileen uit
de omstandigheden dat, enerzijds, Vandroogenbroeck een fout heeft begaan die
een oorzakelijk verband met het ongeval
vertoont en dat, anderzijds, Devroe
" voor Vandroogenbroeck geen onvoorzienbare hindernis is geweest die overmacht uitmaakt », zonder te betwisten
dat Devroe met een snelheid van 125 km
per uur reed op een rijbaan waar de
snelheid tot 60 km per uur is beperkt,
niet wettig kon afleiden dat Devroe geen
enkele fout had begaan die zijn aansprakelijkheid in het gedrang brengt (scherrding van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 11.1 en 11.2.2°, tweede lid, van het koninklijk besluit van 1
december 1975) :
Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat het arrest, zoals
uit zijn vermeldingen blijkt, vaststelt dat Englebert Vandroogenbroeck, op het ogenblik van het ongeval, voorrangsplichtige was, dat
zijn zicht, op het kruispunt, « onbeperkt was », en, nu het erop wijst
« dat een voorrangsplichtige bestuurder enkel een kruispunt mag
oprijden als dat zonder gevaar voor
een ongeval kan gebeuren, gelet op
de plaats, de afstand en de snelheid
van de andere bestuurders », beslist

213

dat Vandroogenbroeck, gelet op de
plaatsgesteldheid en op zijn snelheid, als hij aandachtig was geweest, tijdig de motorrijder had
moeten opmerken alvorens het
kruispunt op te rijden, ook al reed
deze met een snelheid van ongeveer
130 km per uur, dat het ongeval niet
zou gebeurd zijn als Vandroogenbroeck de snelheid en de afstand
van Devroe beter had beoordeeld,
en « dat de eerste rechter, ten onrechte, heeft geoordeeld dat Devroe
voor Englebert Vandroogenbroeck
een onvoorzienbare hindernis is
(was) geweest die overmacht uitmaakt »;
Overwegende dat het hof van beroep, door die vermeldingen en vaststellingen, niet antwoordt op de in
het eerste onderdeel bedoelde conclusie van eiseres waarin de motorrijder Devroe een fout wordt ten laste gelegd wegens het rijden met
overdreven snelheid; dat het evenmin vaststelt dat het ongeval, zonder die fout van de motorrijder, op
dezelfde wijze zou zijn gebeurd, en
dat het derhalve zijn beslissing dat
Vandroogenbroeck volledig aansprakelijk is voor het ongeval, niet naar
recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
het beslist dat Vandroogenbroeck
een fout heeft begaan die met het
ongeval, zoals het zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband vertoont; verwerpt de voorziening voor
het overige; 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 Hof van
Beroep te Luik.
16 oktober 1986 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
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- Verslaggever : de h. Sace, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Kirkpatrick en Dassesse.
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3° Wanneer

de beroepen tuchtrechtelijke beslissing nietig is doordat zij is
gewezen door een rechtscollege dat,
wegens zijn samenstelling, niet valdeed aan het algemeen rechtsbeginsel
betreffende de onpartijdigheid van de
rechter, is de beslissing van het rechtscollege in hager beroep, dat een tuchtsanctie oplegt zonder dat het die beroepen beslissing nietig verklaart eveneens nietig (3).

16 oktober 1986
(S ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)

1° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE EN
ONAFHANKELIJKE RECHTER -

BEGRIP.

2° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE EN
ONAFHANKELIJKE RECHTER -

3° VONNISSEN

EN

BEGRIP.

ARRESTEN

TUCHTZAKEN - BEROEPEN BESL!SS!NG NIETIG DOORDAT HET RECHTSCOLLEGE, WEGENS ZIJN SAMENSTELLING, NIET VOLDEED
AAN HET ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL B&
TREFFENDE DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE
RECHTER - BESLISSING IN HOGER BEROEP
NIETIG DOORDAT ZIJ DIE BESLISS!NG N!ET
NIETIG HEEFT VERKLAARD.

1° De regel volgens welke de rechter on-

afhankelijk en onpartijdig moet zijn, is
een algemeen rechtsbeginsel dat op aile rechtscolleges en met name op de
provinciale raden van de Orde van Geneesheren van toepassing is (1).
2° Het algemeen rechtsbeginsel volgens

hetwelk een rechter onpartijdig moet
zijn, wordt met name miskend wanneer de beslissing mede wordt gewezen door een rechter van wie terecht
kan worden gevreesd dat hij niet de
waarborgen van onpartijdigheid biedt
waarop de justitiabele recht heeft; zulks
is het geval wanneer een of meer ]eden, die hebben deelgenomen aan de
beslissing van een provinciale raad
van de Orde van Geneesheren waarbij
aan een geneesheer een tuchtsanctie is
opgelegd, v66r de beslissing om die geneesheer voor de raad te doen verschijnen, de zaak mede hebben onderzocht (2).
(1) (2) en (3) Cass., 23 mei 1985, A.R. nr 7145
(A.C., 1984-85, nr 575).

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7609)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 17 december 1985
gewezen door de raad van beroep,
met het Frans als voertaal, van de
Orde van Geneesheren;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de miskenning van het algemeen rechtsbeginsel inzake de onafhankelijkheid en
de onpartijdigheid van de rechter,
doordat uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de provinciale raad
van de Orde van Geneesheren op de zitting van 28 september 1983 heeft beslist
eiser op te roepen om te verschijnen, op
grand van het verslag dat op dezelfde
zitting door het bureau is opgesteld,
terwi,fl dat bureau toen bestond uit de
heren Mariscal, Vrebos en Bauwens, respectievelijk voorzitter, ondervoorzitter en
secretaris van de provinciale raad; die leden van het bureau vroeger aan het
onderzoek van de zaak, op de zitting van
het bureau op 21 september 1983, hadden
deelgenomen en zij mede de beslissing
van de provinciale raad van 23 november
1983 hebben genomen waarbij eiser de
sanctie van schorsing gedurende twee
jaar van het recht de geneeskunde uit te
oefenen, wordt opgelegd; daaruit volgt
dat die beslissing van 23 november 1983
nietig was omdat zij werd genomen door
een tuchtrechtscollege dat, wegens zijn
samenstelling, niet voldeed aan de vereisten van het algemeen rechtsbeginsel
inzake de onpartijdigheid van de rechter;
de bestreden beslissing zelf nietig is omdat zij die beslissing niet heeft vernietigd:

Over de door verweerster tegen
het middel opgeworpen grond van
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niet-ontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat het middel nieuw en derhalve niet ontvankelijk is, aangezien eiser voor de raad van beroep niet
heeft aangevoerd dat de provinciale
raad van de Orde van Geneesheren,
wegens zijn samenstelling, niet onpartijdig was:
Overwegende dat het middel,
waarin de onpartijdigheid van een
rechtscollege wegens zijn samenstelling wordt betwist, voor het eerst
voor het Hof mag worden opgeworpen;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat uit de stukken
van de rechtspleging blijkt dat de
provinciale raad van de Orde van
Geneesheren, op zijn zitting van 28
september 1983, heeft beslist eiser
op te roepen om voor de raad te verschijnen, op grond van het verslag
dat op dezelfde zitting is opgesteld
door het bureau bestaande uit de
heren Mariscal, Vrebos en Bauwens,
respectievelijk voorzitter, ondervoorzitter en secretaris van de raad; dat
die leden van het bureau, zoals
blijkt uit het proces-verbaal van de
zitting van het bureau van 21 september 1983, hebben deelgenomen
aan het onderzoek van de zaak ten
laste van eiser; dat de beroepen beslissing van 23 november 1983,
waarbij eiser gedurende twee jaar
wordt geschorst in het recht de geneeskunde uit te oefenen, mede is
genomen door de voornoemde heren
Mariscal, Vrebos en Bauwens;
Dat die beslissing van 23 november 1983 derhalve nietig is omdat zij
is genomen door een tuchtrechtscollege dat, wegens zijn samenstelling,
niet voldeed aan de vereisten van
het algemeen rechtsbeginsel inzake
de onpartijdigheid van de rechter;
Overwegende dat ook de bestreden beslissing nietig is, omdat zij de
beroepen beslissing niet heeft vernietigd;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de zaak
naar de anders samengestelde raad
van beroep, met het Frans als voertaal, van de Orde van Geneesheren.
16 oktober 1986 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Sace, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler en De Bruyne.
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17 oktober 1986

VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN- VORM - MEMORIE VAN DE ElSER
- BEREKENING VAN DE TERMIJN, BEDOELD
IN ARTIKEL 420BIS, TWEEDE LID, SV. - TERMIJN DIE OVEREENKOMSTIG ART. 644 SV. KAN
WORDEN VERLENGD.

Wanneer de bij art. 42lJois, tweede lid,
Sv. bepaalde termijn van twee maanden eindigt op een dag dat de griffie
gesloten is, wordt hij verlengd tot de
eerstvolgende dag dat de griffie open
is. (Art. 644 Sv.)

(• GROEP JOSI " N.V. T. VERCAIGNE E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 120)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 oktober 1985 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen Dirk Vercaigne, beklaagde:
Overwegende dat eiseres en verweerder voor de feitenrechters geen
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geding hebben aangegaan en het arrest geen veroordeling uitspreekt in
het voordeel van de ene en in het
nadeel van de andere;
Dat de voorziening mitsdien .11et
ontvankelijk is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen van
Dirk Degryse en het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten tegen eiseres :
Over het middel van niet-ontvankelijkheid door de verweerder Dirk Degryse
opgeworpen en hieruit afgeleid dat de
stukken van betekening van de voorziening buiten de bij artikel 420 bis, tweede
lid, van het Wetboek van Strafvordering
gestelde termijn ter griffie werden ingediend, nu die stukken pas op 10 februari
1986 werden neergelegd wijl de zaak op
9 december 1985 op de algemene rol van
het Hof werd ingeschreven :
Overwegende dat uit de gedingstukken blijkt dat de exploten van
betekening van de voorziening aan
de partijen tegen wie de voorziening
is gericht, en de hieraan gehechte
uittreksels van de akte van voorziening, op maandag 10 februari 1986
ter griffie van het Hof werden ingediend;
Overwegende dat de termijn, die
bij artikel 420bis, tweede lid, van
het W etboek van Strafvordering is
gesteld, ten deze eindigde op zondag
9 februari 1986; dat hij, krachtens
artikel 644 van het Wetboek van
Strafvordering, tot de eerstvolgende
werkdag, dit is 10 februari 1986,
werd verlengd;
Dat de stukken van betekening
van de voorziening derhalve tijdig
bij het Hof werden ingediend;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1134, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het hof van beroep eiseres veroordeelt tot schadevergoeding ten aan-
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zien van Dirk Degryse en het Nationaal
Verbond van Socialistische Mutualiteiten, onder meer - met overneming van
de motieven van het beroepen vonnis op de volgende gronden : « Uit de stukken blijkt (...) dat, op het ogenblik van
het ongeval, het voertuig Toyota bestuurd werd door Vercaigne Dirk. De
Toyota was door zijn eigenaar Degryse
Dirk verzekerd bij de N.V. Praet (... ).
Vercaigne Dirk was eigenaar van een
voertuig Mazda, dat evenwel niet betrokken werd in kwestieus ongeval. De Mazda was verzekerd B.A. bij de N.V. Groep
Josi. Terzake zijn de artikelen 3, 4 en 7
van de modelpolis van toepassing (... ). De
eerste rechter heeft (...) in toepassing
van hager vermelde regelen (...) beslist:
(... ) - dat overeenkomstig het laatste lid
van artikel 4, 1°, modelpolis, het vervangend voertuig met het verzekerde voertuig moet gelijkgesteld worden (wat tot
logisch gevolg heeft dat) de occasionele
bestuurder als eigenaar moet aanzien
worden met al de gevolgen vandien. Ten
aanzien van de Groep Josi moeten Degryse Dirk( ...) en Santy Vera als derden
aanzien worden »,
terwijl uit de samenlezing van de artikelen 3, 4, 1°, en 7, 1° en 2°, van de ten
deze toepasselijke modelpolis voor de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen volgt dat door de
gelijkstelling van het toevallig bestuurde
motorrijtuig met het omschreven motorrijtuig, van het recht op uitkering uitgesloten zijn, niet enkel de bestuurder van
het toevallig gebruikte voertuig (Dirk
Vercaigne ), doch tevens « zij wiens burgerlijke aansprakelijkheid door het contract is gedekt » (artikel 7, 1°) - dit wil
zeggen ook de eigenaar van het voertuig
(Dirk Degryse) (artikel 3) - en « de
echtgenoot van de persoon bedoeld « bij
het vorige nummer » (Vera Santy) (artikel 7, 2°), doch geenszins dat de inzittende (Dirk Degryse) geen eigenaar meer
zou zijn van het door de verzekerde van
eiseres bestuurde voertuig, noch dat deze
en zijn echtgenote aanspraakgerechtigde
derden zouden worden; zodat het hof van
beroep, door het tegendeel te beslissen,
van de artikelen 3, 4, 1°, en 7, 1° en 2°,
van voormelde modelpolis een uitlegging
geeft die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is en zodoende de bewijskracht van de akte die ze bevat, miskent
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), althans aan die artikelen niet de gevolgen
verleent die zij wettelijk tussen partijen
hebben en derhalve de verbindende
kracht van de modelpolis miskent
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(schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat, naar luid van
artikel 3 eerste lid, van de modelpolis voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, die polis de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid dekt van .de verzekeringnemer, van de ergenaar,
van iedere houder en van ieder bestuurder van het in het contract omschreven motorrijtuig;
Dat artikel 4, 1°, b, van de modelpolis onder meer bepaalt dat de dekking van het contract zich uitstrekt
tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekeringnemer
als bestuurder van elk aan derden
toebehorend motorrijtuig dat hij toevallig zou besturen, zelfs terwijl h~t
omschreven motorrijtuig in gebrmk
is· dat in artikel 4, 1°, laatste lid, is
b~dongen dat in geval van toepassing van de bepalingen van dit artikel het in de bij dit artikel vermelde
voorwaarden gebruikte motorrijtuig
met het omschreven motorrijtuig
wordt gelijkgesteld;
Dat artikel 7 van de polis onder
meer bepaalt dat van het recht op
schadevergoeding zijn uitgesloten :
1) de bestuurder van het in het contract omschl'even motorrijtuig alsmede de verzekeringnemer en zij
wier burgerrechtelijke aansprakelijkheid door het contract is gedekt,
2) de echtgenoot van de personen
bedoeld onder 1);
Overwegende dat het arrest oordeelt dat die bepalingen van artikel
7 niet van toepassing zijn op de derde, wiens motorrijtuig ov~reenkom
stig artikel 4, 1°, b, toevalhg door de
verzekeringnemer wordt bestuurd
en aldus met het omschreven voertuig is gelijkgesteld, en dat die bepalingen evenmin op de echtgenoot
van die derde toepasselijk zijn;
Overwegende dat die uitlegging,
al wijkt zij af van die van eiseres,
niet onverenigbaar is met de bewoordingen van voormelde contractuele bepalingen;

Dat het arrest de bewijskracht
van die akte die deze bepalingen bevat, niet miskent;
Overwegende dat het arrest artikelll34 van het Burgerlijk Wetboek
niet schendt, nu het aan de overeenkomst het gevolg toekent dat zij,
volgens de uitlegging die de rechters
ervan geven, wettelijk tussen de
partijen heeft;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
17 oktober 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal Advocaten :
mrs. Biitzler en De Gryse.
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KAMER -

17 oktober 1986

1° VORDERING IN RECHTE -

RECHTSVORDERING - GELDIGHEIDSVOORWAARDEN
- BELANG - BEGRIP

2° VORDERING IN RECHTE -

VOORWAARDEN VAN DE RECHTSVORDERING- BEROEPSVERENIGING - HANDELSPRAKTlJKEN
- VORDERING TOT STAKEN- BELANG VAN
EEN BEROEPSVERENIGING - BEGRIP

3° ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING
- VORDERING IN RECHTE - VOORWAARDEN
VAN DE RECHTSVORDERING - BEROEPSVERENIGING - HANDELSPRAKTIJKEN - VORDERING TOT STAKEN- BELANG VAN EEN BEROEPSVERENIGING - BEGRIP

lo Een rechtsvordering kan, naar luid

van artikel 17 van het Gerechtelijk
Wetboek, niet worden toegelaten in-
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dien de eiser geen belang beeft om ze
in te stellen; tenzij de wet anders bepaalt, kan de recbtsvordering ingesteld
door een natuurlijke of recbtspersoon
niet worden toegelaten indien de eiser
geen persoonlijk en recbtstreeks, dit
wil zeggen een eigen belang beeft (1).
2' en 3' De door een beroepsvereniging

met recbtspersoonlijkbeid op gmnd
van artikel 55 Handelspraktijkenwet
ingediende vordering tot staken van
een tekortkoming is, overeenkomstig
artikel 57, eerste lid, van .dezelfde wet,
enkel toelaatbaar indien de bandelaars
en ambachtslui die gescbaad worden
of die men tracht te scbaden, leden
zijn van de groepering en bet ondergane of dreigende nadeel de voor de
groepering bebartigde belangen aantast (2).

(BEROEPSVERE!\'IGING VAN HANDELAARS IN
HANDGEKNOOPTE OOSTERSE TAPIJTEN V.Z.W.
T. IDAT N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 5115)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 februari 1985 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over bet middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 17 van het Gerechtelijk Wetboek, 55 en 57, eerste lid, van
de wet van 14 juli 1971 betreffende de
handelspraktijken,
doordat het arrest de vordering van eiseres tegen verweerster gericht, en
strekkende, overeenkomstig artikel 55
van voormelde wet op de handelspraktijken, tot staking van de door verweerster
te Kortrijk ondernomen uitverkoop van
oosterse tapijten, ontoelaatbaar verklaart, en dienvolgens het bevelschrift
van 29 november 1982 en de twee vonnissen respectievelijk van 3 en 17 december
1982 verleend door de voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel te Brussel
tenietdoet; het arrest zijn beslissing laat
stoelen op de beschouwingen dat : eise-

------------------1
(1) Vgl Cass., 25 okt. 1985, A.R. nr 4651
(A¢, 1985-86, nr 125).
(2) Vgl Cass., 7 JUlll 1984, A.R
(A C 1983 84, nr 576).
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res de vorm van een vereniging zonder
winstoogmerk had aangenomen overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 en niet
deze van een beroepsvereniging overeenkomstig de wet van 31 maart 1898, dat
eiseres, als vereniging zonder winstoogmerk, geen handel drijft en bijgevolg
niet kan geschaad worden door een
eventuele inbreuk op de wet betreffende
handelspraktijken, zodat zij geen belang
heeft bij de door haar ingestelde vordering en deze niet toelaatbaar is overeenkomstig artikel 17 van het Gerechtelijk
Wetboek; eiseres doet gelden dat, valgens artikel 3 van haar statuten, haar
doel als voorwerp heeft de bescherming,
de verdediging en de ontwikkeling van
de beroepsbelangen van haar leden; eiseres daaruit afleidt dat zij een belanghebbende beroepsvereniging is, statutair bevoegd om op te komen voor de helangen
van haar leden handelaars, die een collectief belang hebben dat het handelsverkeer verlope overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende de handelspraktijken; deze stelling van eiseres
echter onjuist is, daar de door artikel 57
van gezegde wet bedoelde beroeps- of interprofessionele groeperingen belanghebbende zijn doordat zij een commercieel
of materieel belang nastreven, dat een
vereniging zonder winstoogmerk uiteraard dergelijk doeleinde niet heeft; dat,
tenzij de wet anders bepaalt, de rechtsvordering ingesteld door een rechtspersoon niet kan toegelaten worden indien
de eiser geen persoonlijk en rechtstreeks
en dus eigen belang heeft, en dat het feit
dat een rechtspersoon statutair een bepaald doel nastreeft, niet tot gevolg heeft
dat een dergelijk eigen belang tot stand
wordt gebracht,
terwijl luidens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek een rechtsvordering
niet kan worden toegelaten indien de eiser geen belang heeft om ze in te dienen;
tenzij de wet het anders bepaalt, de
rechtsvordering ingesteld door een natuurlijke of rechtspersoon niet kan worden toegelaten, indien de eiser geen persoonlijk en rechtstreeks belang heeft, dit
wil zeggen een eigen belang; luidens artikel 57, eerste lid, van voormelde wet betreffende de handelspraktijken, de vorderingen op grond van artikel 55 van die
wet ingesteld kunnen worden door beroepsgroeperingen met rechtspersoonlijkheid, die eventueel de vorm van een
vereniging zonder winstoogmerk hebben
aangenomen; weliswaar gezegd artikel
57, eerste lid, voorschrijft dat de eisende
beroepsgroepering belanghebbend zou
zijn; echter hiermede niet wordt bedoeld
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dat zij een eigen belang moet hebben zoals de door gezegd artikel bedoelde belanghebbende handelaars die de eis zouden instellen, maar wei dat niet gelijk
welke beroepsgroepering de staking kan
vorderen van gelijk welke tekortkoming
vermeld in artikel 55 van gezegde wet;
de vordering van een beroepsvereniging
toelaatbaar is indien handelaars of ambachtslui, die geschaad worden of die
men tracht te schaden, leden zijn en het
ondergane of dreigende nadeel door de
groepering behartigde belangen aantast,
waaruit volgt dat, nu de rechters geenszins ontkennen dat eiseres als statutair
doel had de beroepsbelangen van haar
leden handelaars te behartigen, en dat
die leden handelaars ten deze door de
handelspraktijken van verweerster geschaad werden of konden worden, tach
beslissen dat eiseres geen belanghebbende beroepsgroepering was in de zin van
artikel 57, eerste lid, van de wet betreffende de handelspraktijken, om de enkele reden dat zij de vorm had van een
vereniging zonder winstoogmerk en dus
geen handelaarster was, het arrest een
verkeerde toepassing maakt van de hager ingeroepen wettelijke bepalingen en
zodoende deze schendt:

Overwegende dat artikel 57, eerste lid, van de wet van 14 juli 1971
betreffende de handelspraktijken
luidt : « De vordering op grond van
artikel 55 wordt ingediend op verzoek, hetzij van de belanghebbende,
hetzij van een belanghebbende beroeps- of interprofessionele groepering met rechtspersoonlijkheid »;
Overwegende dat de rechtsvordering, naar luid van artikel 17 van
het Gerechtelijk Wetboek, niet kan
worden toegelaten, indien de eiser
geen belang heeft om ze in te dienen; dat, tenzij de wet het anders
bepaalt, de rechtsvordering ingesteld door een natuurlijke of rechtspersoon niet kan worden toegelaten, indien de eiser geen persoonlijk
en rechtstreeks belang heeft, dit wil
zeggen een eigen belang;
Overwegende dat artikel 57, eerste lid, van de wet betreffende de
handelspraktijken de beroepsgroepering met rechtspersoonlijkheid
uitdrukkelijk toelaat de vordering
op grond van artikel 55 in te dienen,
weliswaar op voorwaarde dat de ei-
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sende beroepsgroepering belanghebbende zou zijn;
Dat hiermee niet wordt bedoeld
dat zij een eigen belang moet hebben zoals « de belanghebbenden »
die de eis zouden inleiden, of nog,
zoals het arrest oordeelt, dat ze een
commercieel of materieel belang
moet hebben, maar wel dat niet gelijk welke beroepsgroepering de staking kan vorderen van gelijk welke
tekortkoming vermeld in artikel 55;
Overwegende dat ten deze het arrest artikel 57, eerste lid, schendt
door de vordering niet toe te laten
om de enkele reden dat eiseres « de
vorm aangenomen heeft van een
vereniging zonder winstoogmerk »,
« als V.Z.W. geen handel drijft »,
« als V.Z.W. geen belang heeft »,
« een V.Z.W. uiteraard (geen commercieel
of materieel
belang)
heeft »;
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 bestreden arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Antwerpen.
17 oktober 1986 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen,
raadsheer Gelijkluidende conclusie
van de h. Krings, procureur-generaal Advocaten: mrs. Bayart en Van Ommeslaghe.
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1° ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING
- HANDELINGEN IN STRIJD MET EERLIJK
HANDELSGEBRUIK
VORDERING TOT STA
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KEN - VERWARRING STICHTENDE HANDELINGEN - BEOORDELING.

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER - ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING - HANDELINGEN
IN STRIJD MET DE EERLIJKE HANDELSGEBRUIKEN - VORDERING TOT STAKEN - VERWARRING STICHTENDE HANDELINGEN- BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

1o en 2o B1j een vordering tot staken oor-

deelt de rechter in feite en derhalve op
onaantastbare wijze of, gelet op de feitelijke omstandigheden van het geval,
de handelaar de gepaste maatregelen
heeft genomen ten einde verwarring te
voorkomen met de handel van zijn
concurrenten, zowel wat de door hun
gevoerde reclame als wat zijn uithangborden betreft.
(MARC SAMDAM EN C0 P.V.B.A.
T. GASTON SAMDAM N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 5116)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 december 1984 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 19, 20, lo en 3°, en
54 van de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken,
doordat het arrest, bij bevestiging van
de beslissing van de voorzitter van de
rechtbank van koophandel, na vastgesteld te hebben of althans niet betwist te
hebben dat eiseres sinds verschillende
j aren een winkel klederen en lederwaren
uitbaat te Knokke-Heist en dat verweerster op 10 december 1983 een nieuwe
winkel in lederwaren geopend heeft te
Knokke-Heist, de vordering van eiseres
tot staking van verwarringstichtende publiciteit afwijst op de gronden dat de bestreden publiciteit een aankondiging in
het plaatselijk advertentieblad van 7 december 1983 betreft, dat de aangeklaagde publiciteit feitelijk achterhaald is
door de gewijzigde geoorloofde publiciteit zoals geplaatst op 14 december 1983
en dat niet te vrezen is dat verweerster
in herhaling zal vallen, dat voor zover eiseres het uithangbord van verweerster
wil aanvechten, deze betwisting niet ern-
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stig kan worden genomen omdat beide
partijen gerechtigd zijn de naam Samdam te gebruiken, eiseres, die zelf op
haar uithangbord enkel de naam Samdam vermeldt, niet kan stellen dat verweerster op haar uithangbord de volledige firmanaam client te vermelden met
toevoeging van de persoonsvoornaarn
Gaston en verweerster trouwens de varH\rende bedrijvigheid lederwaren aanstipt,

terwijl bij gelijknarnigheid van concurrenten de handelaar die sedert de kortste tijd gevestigd is, gepaste rnaatregelen
moet nernen om verwarring te voorkornen en het verrnelden van waren die
ook door de andere concurrent verkocht
worden, geen gepaste rnaatregel is :

Overwegende dat het arrest ten
aanzien van de door verweerster in
een advertentieblad gemaakt reclame oordeelt dat ze « elke verwarring
uitsluit »; dat het arrest ten aanzien
van het uithangbord oordeelt: « Ook
hier wordt trouwens de varierende
bedrijvigheid "Lederwaren" (dit
dan in casu te situeren tegenover
een in hoofdzaak kledingszaak van
de [eiseres]) aangestipt »;
Dat het arrest aldus nagaat of
verweerster de gepaste maatregelen
heeft genomen om verwarring te
voorkomen;
Overwegende dat het arrest voor
zijn beslissing dat verweerster gepaste maatregelen genomen heeft,
in aanmerking neemt dat het bedrijf
van venveerster, namelijk een winkel van lederwaren, verschillend is
van « de in hoofdzaak kledingszaak » van eiseres;
Dat als antwoord op de vraag of
het vermelden van de waren een gepaste maatregel is, niet kan gelden
de door eiseres gestelde regel dat
het vermelden van waren die ook
door een andere concurrent verkocht worden, geen gepaste maatregel is; dat het antwoord afhangt van
de feitelijke omstandigheden van ieder geval; dat het onderzoek van het
middel, in zoverre het beweert dat
het vermelden van de waren ten deze geen gepaste maatregel is, het
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Hof zou verplichten tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet
bevoegd is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
17 oktober 1986 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Caenepeel, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de
h. Krings, procureur-generaal - Advocaat: mr. van Heeke.
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17 oktober 1986

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)- VOORZIENING
IN CASSATIE - TERMIJN WAARIN DE VOORZIENING MOET WORDEN INGESTELD - AANVANG VAN DE TERMIJN - BEGRIP.

Artikel 26, zevende lid, Architectenwet
van 26 juni 1963 tot instelling van een
Orde van Architecten, dat een algemene draagwijdte heeft, is van toepassing
op de termijn, bepaald in artikel 33
van voornoemde wet, om zich in cassatie te voorzien; die termijn vangt dus
aan op de dag na de afgifte ter post
van de aangetekende brief waarbij de
bestreden beslissing ter kennis wordt
gebracht (1).
(1) Artikel 33 van de wet van 26 juni 1963
werd gewijzigd door artikel 63, § 3, van de wet
van 15 juli 1970 tot wijziging van de wet van
10 oktober 1967, houdende het Gerechtelijk
Wetboek, en andere wetsbepalingen.
Wat de Orde van Geneesheren en de Orde
van Apothekers betreft, geldt geen bepaling,
zoals die welke voor de Orde van Architecten
in de wet van 26 juni 1963 voorkomt en waarvan ten deze toepassing werd gemaakt. De
rechtspraak van het Hof in verband met voorgaande orden geldt dus niet wat de architeC'ten hetreft.

(A ... T. ORDE VAN ARCHITECTEN)
ARREST

(A.R. nr. 5311)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 29 januari 1986
door de raad van beroep van de Orde van Architecten, met het Nederlands als voertaal, gewezen;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid van de voorziening, door
verweerster hieruit afgeleid dat de
voorziening werd ingesteld buiten
de termijn van een maand bepaald
bij artikel 33, derde lid, van de wet
van 26 juni 1963 tot instelling van
een Orde van Architecten :
Overwegende dat, naar luid van
artikel 33 van de wet van 26 juni
1963 tot instelling van een Orde van
Architecten, gewijzigd door artikel
67, § 3, van de wet van 15 juli 1970
tot wijziging van de wet van 10
oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek en van andere wetsbepalingen, de termijn om zich in
cassatie te voorzien een maand bedraagt vanaf de kennisgeving van
de beslissing;
Overwegende dat artikel 26, zevende lid, van voornoemde wet van
26 juni 1963, dat een algemene
draagwijdte heeft, bepaalt dat de
termijn om een rechtsmiddel in te
stellen aanvangt op de dag na de afgifte ter post van de aangetekende
brief;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de aangetekende
brief houdende de kennisgeving van
de beslissing waartegen de voorziening is ingesteld, op het postkantoor
werd afgegeven op 30 januari 1986;
Dat de door eiser bijgevoegde verklaring het bewijs niet levert dat hij
zich in de onmogelijkheid bevond
om de kennisgeving te ontvangen;
Overwegende dat uit het voor?'aande volgt dat de voorziening,
mgesteld op 17 maart 1986, laattijdig
is;
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Dat de grand van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
17 oktober 1986 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen,
raadsheer Gelijkluidende conclusie
van de h. Krings, procureur-generaal Advocaten: mrs. De Gryse en Bi.itzler.
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17 oktober 1986

1° GENEESKUNDE -

ORDEN ORDE
VAN APOTHEKERS - KONINKLIJK BESLUIT
NR. 80 VAN 10 NOVEMBER 1967 - TUCHTVERVOLGING - VOORAFGAAND ONDERZOEK GELDIGHEIDSVOORWAARDEN VAN DE VERVOLGING.

2° CASSATIE -

OMVANG - TUCHTZAKEN
- GENEESKUNDE- ORDE VAN APOTHEKERS
- KONINKLIJK BESLUIT NR. 80 VAN 10 NOVEMBER 1967 - BESLISSING OVER DE TUCHTVERVOLGING - NIETIGHEID VAN DE PROCEDURE - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING
EN VAN ALLE PROCEDUREHANDELINGEN DIE
AAN DE BESLISSING VOORAFGAAN EN DOOR
NIETIGHEID ZIJN AANGETAST.

Nr. 101

tigt het Hoi de aldus uitgesproken beslissing alsmede de beslissingen die eraan zijn voorafgegaan, van de oudste
nietige handeling af (1).

(D ... V... T. ORDE VAN

APOTHEI~ERS)

ARREST

(A.R. nr. 5329)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 18 februari 1986
gewezen door de raad van beroep
van de Orde van Apothekers, met
het Nederlands als voertaal;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, a·, a, en 3 van
de wet van 31 maart 1967 tot toekenning
van bepaalde machten aan de Koning.
ten einde de economische heropleving,
de bespoediging van de regionale reconversie en de stabiliteit van het begrotingsevenwicht te verzekeren, 20, § 1, van
het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der
Apothekers, 27 van het koninklijk besluit
van 29 mei 1970 tot regeling van de organisatie en werking van de raden van de
Orde van Apothekers, 107 van de Gro:ldwet en van het algemeen rechtsbeginsel
der hierarchie der rechtsnormen dat uit
laatstgenoemde bepaling voortvloeit,

doordat de bestreden beslissing het
door eiseres aangevoerd middel afgeleid
uit de nietigheid van de procedure verwerpt en beslist dat artikel 20, § 1, van
het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 niet kan worden uitgelegd
in de zin dat elke klacht het voorwerp
van een voorafgaand onderzoek of van
een verzoeningspoging moet uitmaken,
1• De tuchtvervolging voor een provin- op grond: dat << (eiseres) voorhoudt dat
ciale raad van de Orde van Apothekers de rechtspleging ongeldig zou zijn omdat
moet steeds worden voorafgegaan door het bureau van voormelde provinciale
een onderzoek. (Koninklijk besluit raad geen voorafgaand onderzoek of vernr. 80 van 10 november 1967 betreffen- zoeningspoging zou hebben gedaan overde de Orde der Apothekers, art. 20, eenkomstig artikel 20 van het koninklijk
besluit nr. 80 van 10 november 1967 en
§ 1.)
artikel 27, tweede lid, van het koninklijk
2• Wanneer, met schending van artikel besluit van 29 mei 1970 tot regeling van
20, § 1, van het koninklijk besluit de organisatie en werking van de raden
nr. 80 van 10 november 1967 betreffen-. van de Orde der Apothekers », dat nochde de Orde der Apothekers, de provin- tans voormeld artikel 27, lid 1, als volgt
ciale raad heeft beslist dat voordat uitspraak werd gedaan over de ingestelde
(1) Vgl. Cass., 22 feb. 1965 (Bull. en
tuchtvervolging er geen aanleiding was Pas., 1965, I, 636); 2 mei 1978 (A.C., 1977-78,
een onderzoek te bevelen, dan vernie- 1022).
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luidt : « In al de gevallen waarin een
onderzoek wordt bevolen ten laste van
een apotheker wordt deze ervan zo spo~
dig mogelijk in kennis gesteld »; dat « ~1t
deze tekst blijkt dat er ook gevallen ZlJn
waarin er geen onderzoek wordt bevolen
en dat in die geva!len - zoals in huidig
geval - de provinciale raad e~genmac~
tig mag oordelen of er al dan met aanleiding bestaat een onderzoek te bevelen »,

terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 20, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 de provinciale raad optreedt, hetzij ambtshalve,
hetzij op verzoek van de nationale raa~,
van de minister tot wiens bevoegdhe1d
de Volksgezondheid behoort, van de procureur des Konings of van de geneeskundige commissie, hetzij op klacht van
een apotheker of van een derde; luidens
het tweede lid van voormelde bepaling
het bureau de zaak in onderzoek stelt;
laatstgenoemde bepaling geen on~~r
scheid maakt naargelang van de WlJZe
waarop de provinciale raad geadieerd
wordt· de bepaling van artikel 27 van het
koninklijk besluit van 29 mei 1970, l~i
dens hetwelk in al de gevallen waarm
een onderzoek ten laste van een apotheker bevolen wordt, deze zo spoedig mogelijk ervan in kennis wordt gesteld, aan
de regel dat de procedure steeds door
een onderzoek moet worden voorafgegaan geen afbreuk doet, maar er enkel
toe strekt te verzekeren dat in de gevallen waarin de provinciale raad geadieerd
wordt, de betrokken apotheker onverwijld van het openen van een onderzoek
op de hoogte wordt gebra?ht; de bestr~~
den beslissing derhalve, m zoverre ZlJ
oordeelt dat de betrokken apotheker kan
worden opgeroepen om te verschijnen
voor de provinciale raad, zonder dat de
klacht aan een voorafgaand onderzoek
moet worden onderworpen, de artikelen
20, § 1, inzonderheid het tweede lid, van
het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967, en 27 van het koninklijk
besluit van 29 mei 1970 schendt;
tweede onderdeel, artikel 20, § 1, derde
lid, van het koninklijk besluit nr. 80 van
10 november 1967 bepaalt dat het bureau
in geval van klacht de partijen tracht te
verzoenen en eventueel een proces-verbaal van verzoening opstelt; de bestreden beslissing, nu zij vaststelt dat de
provinciale raad geadieerd werd door
een klacht, derhalve niet zonder scherrding van de aritkelen 20, § 1, inzonderheid derde lid, van het koninklijk besluit
nr. 80 van 10 november 1967, en 27 van
het koninklijk besluit van 29 mei 1970

223

kon beslissen dat eiseres voor de provinciale raad geldig werd opgeroepen zonder voorafgaande verzoeningspoging;

derde onderdeel, in zoverre artikel 27
van het koninklijk besluit van 29 mei
1970 in die zin zou worden gei:nterpreteerd, dat de provinciale raa~ zonder
voorafgaand onderzoek kan beshssen dat
een apotheker voor de provinciale raad
moet verschijnen, deze bepaling in ieder
geval niet vermag artikel 20, § 1, van het
koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 te wijzigen; een wettelijke of reglementaire bepaling enkel door een bepaling met dezelfde of een grotere
rechtskracht kan gewijzigd worden; de
koninklijke besluiten genomen krachtens de machten toegekend door de wet
van 31 maart 1967 niet kunnen worden
opgeheven, aangevuld, gewijzigd of vervangen dan door een wet, terwijl de Koning het recht behoudt de bepalingen die
betrekking hebben op zaken die onder
zijn bevoegdheid vallen, op te heffen,
aan te vullen, te wijzigen of te vervangen; artikel 20 van het koninklijk besluit
nr. 80 van 10 november 1967 geen bepaling is die tot de bevoegdheid van de Koning behoort; artikel 27 van het koninklijk besluit van 29 mei 1970 tot regeling
van de organisatie en de werking van de
raden van de Orde der Apothekers voormeld artikel 20 niet kan opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen; artikel 27
de toepassing of de interpretatie van
voormeld artikel 20 niet kan beperken of
wijzigen; de bestreden beslissing derhalve, in zoverre zij oordeelt dat artikel 27
van het koninklijk besluit van 29 mei
1970 artikel 20, § 1, van het koninklijk
besl~it nr. 80 van 10 november 1967, wijzigt of beperkt, de artikelen 20, § 1, van
het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967, 1, 8°, a, en 3 van de wet
van 31 maart 1967 tot toekenning van bepaalde machten aan de Koning ten einde
de economische heropleving, de bespoediging van de regionale reconversie en
de stabilisatie van het begrotingsevenwicht te verzekeren, 107 van de Grandwet en het daaruit voortvloeiende algemeen rechtsbeginsel van de hierarchie
der rechtsnormen schendt :

Overwegende dat artikel 20, § 1,
van het koninklijk besluit nr. 80 van
10 november 1967 betreffende de Orde der Apothekers bepaalt dat het
bureau van de provinciale raad de
zaak in onderzoek stelt en, ofwel
het onderzoek zelf doet, ofwel een of
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meerdere personen van de provinciale raad aanduidt om samen met de
bijzitter het onderzoek te doen;
Overwegende dat de beslissing
hierop steunt « dat er ook gevallen
.zijn waarin er geen onderzoek
wordt bevolen en dat in die gevallen
zoals in huidig geval - de
provinciale raad eigenmachtig mag
oordelen of er al dan niet aanleiding
bestaat een onderzoek te bevelen »;
Dat onder meer hieruit blijkt dat
geen onderzoek plaatsvond; dat artikel 20, § 1, wordt geschonden en het
middel in zoverre gegrond is;
'
Overwegende dat die schending
van artikel 20 de nietigheid tot gevolg heeft van de bestreden beslissing en van de beslissingen die eraan zijn voorafgegaan, van de oudste nietige akte af, zijnde de beslissing eiseres te dagvaarden, op 27
oktober 1984 door de provinciale
raad genomen;
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KAMER -

20 oktober 1986

1° ARBEIDSONGEVAL-

ONGEVAL- BE-

WIJS.

2° ARBEIDSONGEVAL PLOTSELINGE GEBEURTENIS -

ONGEVAL
BEGRIP.

-

1o Een arbeidsongeval wordt door de ge-

troffene of zijn rechthebbenden voldoende bewezen wanneer zij het bestaan aantonen van een letsel en van
een plotselinge gebeurtenis waardoor
het is kunnen ontstaan, welk letsel
dan, met toepassing van art. 9 Arbeidsongevallenwet, behoudens tegenbewijs,
wordt vermoed door een ongeval te
zijn veroorzaakt (1).
2° De gewone en normale uitvoering van

de dagtaak kan een plotselinge gebeurtenis uitmaken, op voorwaarde dat er
tijdens die uitvoering iets kan worden
vastgesteld waardoor het letsel is kunnen ontstaan (2).

(WINTERTHUR N.V. T. PALANDAT)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7455)

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing van de raad van
beroep van de Orde van Apothekers,
met het Nederlands als voertaal, alsmede alles wat eraan is voorafge-·
gaan vanaf en met inbegrip van de
beschikking van de provinciale raad
van 27 oktober 1984; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden ge-'
maakt op de kant van de bestreden
beslissing; veroordeelt verweerster
in de kosten; verwijst de zaak naar
de anders samengestelde provinciale
raad van West-Vlaanderen van de
0rde van Apothekers.
17 oktober 1986 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conClusie van de h. Krings, procureur-generaal -'- Advocaat: mr. Nelissen Grade.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 januari 1985 door
het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen, gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 7 en 9 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
doordat het arbeidshof, met wijziging
van het beRtreden vonnis, beslist dat
« de plotselinge gebeurtenis die een
arbeidsongeval oplevert ten deze heeft
bestaan in de zware inspanning van de
getroffene die, onmiddellijk na zijn mid-

1----------------(1) en (2) Cass., 22 sept. 1976 (A.C., 1977, 87);
16 feb. 1981 en 27 april 1981 (ibid., 1980-81, nrs.
353 en 482) en Cass., 11 jan. 1982
(ibid., 1981-82, nr. 285), met concl. adv.-gen. Lenaerts, R. W., 1981-1982, kol. 1872; Cass., 15
april 1982 (ibid., 1981-82, nr. 478); 14 feb. 1983
(Rev. Sr. soc., 1983, 213); Cass., 16 dec. 1985,
A.R. nr. 4896 (A.C., 1985-86, nr. 263); Cass., 21
april 1986, A.R. nr. 7381 (ibid., 1985-86, nr. 512).
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dagmaal 166 bakken bier van elk 18 kilogram heeft gelost, weggedragen en tien
hoog heeft opgestapeld en daarna nog
een twintigtal bakken heeft geladen, dat
alles in een korte tijdspanne », en dat
die « bijzondere inspanning ... het letsel
heeft kunnen doen ontstaan waaraan de
heer Collin is gestorven , en dat er
« voor recht moet worden gezegd dat ...
de heer Collin op 12 oktober 1982 aan de
gevolgen van een arbeidsongeval is overleden >>,

terwijl, eerste onderdeel, voor het bestaan van een arbeidsongeval onder
meer is vereist dat er een plotselinge gebeurtenis is die een letsel « veroorzaakt >> ( artikel 7, eerste lid, van de wet
van 10 april 1971); het letsel derhalve het
vaststaande gevolg van die plotselinge
gebeurtenis moet zijn en het verband
tussen het letsel en de gebeurtenis meer
dan aileen maar mogelijk moet zijn;
daaruit volgt dat het arbeidshof, door te
beslissen· dat de heer Collin op 12 oktober 1982 werd getroffen door een
arbeidsongeval, terwijl het erop wijst dat
zijn inspanning op die dag het letsel
heeft kunnen doen ontstaan, wat impliceert dat het niet vaststaat dat het Jetsel
daardoor is ontstaan, zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt (schending van
de artikelen 7 en 9 van de wet van 10
april 1971);
tweede onderdeel, zo de inspanning
die het letsel van de getroffene heeft veroorzaakt inderdaad de plotselinge gebeurtenis kan zijn die een arbeidsongeval oplevert, ook als die inspanning
wordt geleverd tijdens de gewone en normale bezigheid van de getroffene, die inspanning tach buiten het eigenlijk voorwerp van de overeenkomst moet Jiggen
en geen inspanning mag zijn die wegens
de Iichaamsbouw van de getroffene doorgaans moet worden geleverd; met andere
woorden, de inspanning van de getroffene om zijn normale bezigheid te verrichten enkel als een plotselinge gebeurtenis
kan worden beschouwd als zij buiten de
gewone vereisten voor het verrichten
van die bezigheid valt; het arrest vaststelt, enerzijds, dat de bezigheid van de·
heer Collin bestond << in het laden en lossen van de vrachtwagens, het stapelen
van bakken bier, frisdrank en melk , en
anderzijds dat, volgens zijn werkmakkers, de « door de heer Collin, net v66r
zijn ongeval, verrichte arbeid een zekere
inspanning vergt die wat zwaarder kan
zijn als hij na de maaltijd moet worden
verricht, des te meer omdat het werk
zwaarder is voor de heer Collin wegens
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zijn kleine gestalte >>; uit die vaststellingen blijkt dat de uitvoering zelf van de
overeenkomst net na de maaltijd en de
lichaamsbouw van de getroffene de inspanning onontbeerlijk maakten voor de
uitvoering zelf van de overeenkomst,
zonder dat er sprake kan zijn van een
andere inspanning dan die welke de gewone bezigheid vereist; daaruit volgt dat
het arrest, door te beslissen dat « de inspanning >> die de getroffene v66r zijn
overlijden heeft geleverd, een « bijzondere inspanning >> was, die een plotselinge
gebeurtenis uitmaakt in de zin van artikel 9 van de wet van 10 april 1971, die
bepaling schendt door het wettelijk begrip « plotselinge gebeurtenis >> te miskennen:

Overwegende dat inzake arbeidsongevallen het voldoende is dat de
getroffene of zijn rechthebbenden
enkel het bestaan aantonen van een
letsel en van een plotselinge gebeurtenis waardoor het letsel is kunnen
ontstaan, opdat dit letsel, met toepassing van artikel 9 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971, behoudens tegenbewijs, wordt
vermoed door een ongeval te zijn
veroorzaakt;
Overwegende dat de gewone en
normale uitvoering van de dagtaak
die plotselinge gebeurtenis kan uitmaken, op voorwaarde dat in die
uitvoering een gegeven kan worden
aangewezen waardoor het letsel is
kunnen ontstaan;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de heer Collin, die klein
van gestalte was, als brouwerijarbeider bakken bier moest laden en lossen; dat hij onmiddellijk na het middagmaal zijn werk had hervat; dat
hij 166 bakken bier van elk 18 tot 21
kilogram heeft gelost; dat hij die 2
meter tot 2,20 meter hoog heeft gestapeld en nadien een twintigtal
bakken op een vrachtwagen heeft
geladen, « dat alles in een korte tijdspanne »; dat de werkgever « zich
heeft omgedraaid om de volgende
bak aan te nemen en de betrokkene
op de bakken zag liggen; dat de
dood onmiddellijk is ingetreden »;
Overwegende dat het arbeidshof
op grond van die vaststellingen naar
recht heeft kunnen beslissen dat die
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zware inspanning, onder de omstandigheden die het beschrijft, de plotselinge gebeurtenis was die de hartcrisis van de getroffene heeft veroorzaakt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

2° Het beroep dat de werlmemer, krach-

tens art. 146quater van het Algemeen
Reglement voor de Arbeidsbescherming, kan instellen tegen een beslissing van de arbeidsgeneesheer, is niet
beperkt tot de te zijnen opzichte genamen eindbeslissingen.

(MOTCH T. UNERG N.V., SEMILUX V.Z.W.)
ARREST ( vertaling)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
20 oktober 1986 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : mevr. Charlier - Andersluidende conclusie (3) van de h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Bruyn.
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1° ARBEID -

ARBEIDSBESCHERMING - MEDISCH ONDERZOEK V66R DE WERKHERVATTING - ARBEIDSOENEESHEER - BESLISSING
- DRAAGWIJDTE.

2° ARBEID -

ARBEIDSBESCHERMING - MEDISCH ONDERZOEK V66R DE WERKHERVATTING - BEROEP TEOEN DE BESLISSING VAN
DE ARBEIDSGENEESHEER - GRENZEN.

lo Hoewel de arbeidsgeneesheer die een

onderzoek doet v66r de werkhervatting, een beslissing moet nemen zodra
hij in het bezit is van alle beoordelingselementen, mag hij een voorlopige
beslissing nemen in afwachting van
aanvullende onderzoeken. (Art. 146bis
Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.)
(3) Het O.M. was i.e. van oordeel dat de feitenrechter niet had gewezen op het bestaan
van een factor buiten de uitvoering van de
dagtaken door de getroffene; volgens het O.M.
kon de rechter uit het enkele feit dat de getroffene overleden is bij de uitvoering van
zwaar werk, niet afleiden dat zijn laatste werk
een plotselinge gebeurtenis was.

(A.R. nr. 7457)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 november 1984
door het Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 146bis, § 1,
en 146quater, eerste lid, van het besluit
van de Regent van 11 februari 1946 houdende goedkeuring van de titels I en II
van het algemeen reglement voor de
arbeidsbescherming, respectievelijk gewijzigd bij de artikelen 4 en 6 van het
koninklijk besluit van 3 december 1969,
en van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest het argument van
eiser, ten betoge dat « Semilux haar wettelijke opdracht heeft overschreden door
eiser ongeschikt te verklaren onder voorbehoud van het resultaat van een aanvullend onderzoek >>, verwerpt en bijgevolg de vordering tegen de tweede verweerster afwijst op grond dat « het
weinig ter zake doet dat de beslissing
van Semilux voorbehoud maakt ... in afwachting van de resultaten van de aanvullende onderzoeken », omdat « (eisers)
beroep tegen die beslissing (van de medische adviseur van de tweede verweerster) is afgewezen overeenkomstig de
procedure bepaald bij artikel 146quater
van het algemeen reglement voor de
arbeidsbescherming (en) dat de rechtspleging in kort geding de beslissing tot
ongeschiktverklaring heeft gehandhaafd
(verslag van dokter Bertho in dossier Semilux) ... en dat niet blijkt dat de beslissing van Semilux tot ongeschiktverklaring overhaast is genomen ... »,
terwijl, eerste onderdeel, dokter Bertho in zijn verslag weliswaar oordeelde
dat eiser tussen 1 oktober 1979 en 30 januari 1980 ongeschikt was om het werk
te hervatten, maar ook besloot dat hij
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vanaf die datum opnieuw geschikt was
om zijn arbeidsovereenkomst uit te voeren; daaruit volgt dat het arrest, door
zonder enige beperking te beslissen dat
« de gerechtelijke procedure de beslissing tot ongeschiktverklaring heeft gehandhaafd - verslag dokter Bertho >>,de
bewijskracht van dat verslag miskent
(schending van de artikelen 1319 tot 1322
van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, volgens artikel
146bis, § 1, van het algemeen reglement
voor de arbeidsbescherming, de arbeidsgeneesl:,leer de kaart van medisch onderzoek invult « zodra hij in het bezit is van
alle beoordelingselementen >>, met andere woorden de kaart van medisch onderzoek pas kan worden opgesteld nadat de
geneesheer « in het bezit is van alle beoordelingselementen >>; daaruit volgt dat
het arrest, dat vaststelt dat de beslissing
van de tweede verweerster om eiser
arbeidsongeschikt te verklaren, is genomen « in afwachting van de resultaten
van de aanvullende onderzoeken >>, niet
zonder schending van voornoemd artikel
146bis kon oordelen dat die beslissing
« zonder enige overhaasting >> is genomen en, om die reden, eisers vordering
tot schadevergoeding afwijzen;
derde onderdeel, volgens artikel
146quater, eerste lid, van het algemeen
reglement voor de arbeidsbescherming,
de werlmemer beroep mag aantekenen
tegen « de beslissing van de arbeidsgeneesheer die tot gevolg heeft dat de betrekking die hij ambieert hem kan worden geweigerd ... »; uit die bepaling,
ge!ezen in samenhang met voormeld
... artikel 146bis, § 1, volgt dat de beslissing
waartegen de werknemer beroep kan instellen « overeenkomstig artikel 146quater >> enkel de beslissing is die de geneesheer neemt zodra hij in het bezit is van
aile beoordelingselementen; daaruit volgt
dat het arrest niet wettig kon beslissen
dat eiser het beroep bepaald bij voornoemd artikel 146quater heeft ingesteld
tegen de door de tweede verweerster genomen voorlopige beslissing tot ongeschiktverklaring, nu dat artikel geen
mogelijkheid tot beroep bevat tegen een
beslissing die, zoals ten deze, « in afwachting van de resultaten van de aanvullende onderzoeken » is genomen
(schending van de artikel.en 146biS', § 1,
en 146quater, eerste lid, van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming):

Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door de eerste verweerster
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tegen het middel opgeworpen en afgeleid uit het gebrek aan belang
voor zover het tegen haar is gericht:
Overwegende dat het middel het
arrest bekritiseert in zoverre het
vaststelt dat de door eiser aan de
tweede verweerster verweten fout
niet bestaande is; dat het middel,
ook al was het gegrond, niet kan leiden tot vernietiging van het arrest
voor zover het beslist dat de eerste
verweerster geen fout heeft begaan
en eisers vordering tegen haar afwijst;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het regelmatig
bij het cassatieberoep gevoegde verslag van dokter Bertho besluit dat
eiser op 1 oktober 1979 niet geschikt
was om het werk te hervatten, nu
aanvullende onderzoeken nodig blijken, maar dat hij op 31 januari 1980
geschikt was om de van 1973 tot
1978 verrichte arbeid te hervatten;
Dat het arrest, dat erop wijst dat
« de gerechtelijke procedure de
beslissing tot ongeschiktverklaring
heeft gehandhaafd - verslag van
dokter Bertho », de bewijskracht
van ,dat verslag niet miskent;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 146bis
van het algemeen reglement weliswaar bepaalt dat de arbeidsgeneesheer de kaart van medisch onderzoek, waarbij hij zijn beslissing
meedeelt, invult zodra hij in het bezit is van aile beoordelingselementen, maar hem niet verbiedt een
voorlopige beslissing te nemen in afwachting van de resultaten van aanvullende onderzoeken;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 146quater van het algemeen reglem.ent
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voor de arbeidsbescherming het instellen van de daarin bepaalde beroepen niet beperkt tot de eindbeslissingen;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
20 oktober 1986 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaten:

mrs. De Bruyn, Van Ommeslaghe en
Simont.

Nr. 104
2'

KAMER -

21 oktober 19B6

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

VORM- STRAFZAKEN- VOORZIENING VAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ - EXPLOOT VAN
BETEKENING- NEERLEGGING- TERMIJN.

2° CASSATIE -

BEVOEGDHEID VERZOEKSCHRIFT TER GRIFFIE VAN HET HOF
NEERGELEGD - VRAAG GERICHT TOT DE MINISTER VAN JUSTITIE- ONTVANKELIJKHEID.

1° Niet ontvankelijk is het cassatiebe-

roep van de burgerlijke partij als het
exploot van de betekening ervan aan
de verweerder ter griffie van het Hoi
is neergelegd na het verstrijken van
de termijn gesteld bij art. 420bis, tweede lid, Sv. (1)
2° Niet ontvankelijk is het ter griffie van

het Hoi neergelegde verzoekschrift
waarin aan de minister van Justitie
wordt gevraagd tegen een magistraat
tuchtsancties te treiien.
(1) Cass., 25 maart 1986, A.R. nr. 9885, en 29
april 1986, A.R. nr. 167 (A.C., 1985-86, nrs. 468
en 531).

(JACOBS T. MOLENAERS, VAN DEN WOUWER)
ARREST

(A.R. nrs. 301 en 349)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 februari 1986 op
verwij zing gewezen door het Hof
van Beroep te Antwerpen, kamer
van inbeschuldigingstelling, en op
het verzoekschrift van 18 februari
1986 strekkende tot wraking van het
arrest, op 4 februari 1986 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, en tot het treffen van tuchtmaatregelen tegen de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te
Antwerpen;
Gezien het arrest van het Hof van
22 oktober 1985 (2);
Overwegende dat de voorziening
en het verzoekschrift, ingeschreven
op de algemene rol van het Hof
onder de nrs. 301 en 349, dezelfde
zaak betreffen, zodat er grand bestaat ze samen te voegen;
I. Wat betreft de voorziening tegen het arrest, op 4 februari 1986
gewezen door het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser, burgerlijke partij, zijn voorziening heeft
doen betekenen aan de verdachten
en aan het openbaar ministerie; dat
het Hof niet vermag acht te slaan
op de stukken ter griffie van het
Hof neergelegd op 14 mei 1986, dit
is buiten de bija rtikel 420bis, twee.de lid, van het Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn, en die
de betekening van de voorziening
betreffen;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

1----------------(2) A.R. nr. 8793
1985-86, nr. 111).
{A.C.,
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II. Wat betreft het verzoekschrift
van 18 februari 1986 :
A. In zoverre het verzoekschrift
strekt tot wraking van het arrest, op
4 februari 1986 gewezen door het
Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling :

Overwegende dat geen enkele
wetsbepaling de mogelijkheid biedt
een rechterlijke beslissing te wraken;
B. In zoverre het verzoekschrift

strekt tot het treffen van tuchtsancties tegen de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen:
Overwegende dat, ofschoon het
verzoekschrift op de griffie van het
Hof werd neergelegd, de vraag gericht is niet tot het Hof maar tot de
minister van Justitie;
Dat het verzoekschrift niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de verzoeken; veroordeelt eiser in de kosten.
21 oktober 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal.

- VEREISTEN VAN EEN GOEDE RECHTSBEDELING - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN
DE FEITENRECHTER.

3° HOGER BEROEP -

STRP.FZAKEN STRAFVORDERING - EENSTEMMIGHEID - IN
EERSTE AANLEG WEGENS TWEE MISDRIJVEN
EEN ENKELE STRAF UITGESPROKEN - IN HOGER BEROEP SLECHTS EEN VAN DIE MISDRIJVEN BEWEZEN VERKLAARD - HANDHAVING
VAN DE DOOR DE EERSTE RECHTER UITGESPROKEN STRAF - EENSTEMMIGHEID.

1• Wanneer in de loop van het debat

voor een strafgerecht een of meer getuigenissen vals blijken te zijn, oordeelt de rechter op onaantastbare wijze of het noodzakelijk is dat de
behandeling van de aanhangige zaak
wordt opgeschort (1).
2• De feitenrechter oordeelt op onaan-

tastbare wijze, mits hij het recht van
verdediging in acht neemt, of ter wille
van een goede rechtsbedeling gedingen
moeten worden gevoegd of gesplitst
(2).

3• Wanneer het appelgerecht, op het hager beroep tegen een vonnis waarbij
wegens twee misdrijven een enkele
straf wordt uitgesproken, slechts een
van die misdrijven bewezen verklaart
en niettemin de door de eerste rechter
uitgesproken straf behoudt, behoeft
die beslissing niet met eenstemmigheid te worden gewezen (3). (Art.
211bis Sv.)

(JURGEN)
ARREST

(A.R. nr. 332)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 januari 1986 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
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(1) Zie Cass., 23
Pas., 1903, I, 144).

maart

1903

Bull.

en

- STRAFZAKEN SCHORSING VAN HET

(2) Cass., 19 feb. 1984, A.R. nr. 3815; 17 april
1985, A.R. nr. 4224, en 26 april 1985, A.R. nr.
4236 (A.C., 1984-85, nrs. 248, 488 en 517).

STRAFZAKEN - SAMENVOEGING OF SPLITSING VAN GEDINGEN

{3) Cass., 20 mei 1986, A.R. nr. 9834
(A.C., 1985-86, nr. 575). Zie, wat de devolutieve
kracht van het hager beroep betreft : Cass., 28
mei 1986, A.R. nr 4829 (ibid., 1985-86, nr 604).

1° RECHTBANKEN
VALS GETUIGENIS
DEBAT

2° SAMENHANG -
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I. In zoverre de voorziening gericht is « tegen alle beschikkingen
van het bestreden arrest in zaak II
en zaak HI op strafrechtelijk gebied »;
Overwegende dat eiser drie middelen aanvoert, afgeleid uit « schendingen van de rechten van de verdediging en o.a. van artikel 97 van de
Grondwet »;
Over het eerste middel, luidende als
volgt : dat door de eerste rechter in het
proces-verbaal van terechtzitting van 4
juni 1985 de zaken I, II en III gevoegd
werden voor een goede rechtsbedeling;
eiser tegen deze beschikking hoger beroep aantekende en dat dit beroep onontvankelijk wordt verklaard bij gebrek aan
belang; zoals hierna zal blijken, eiser
echter een groot belang had dat deze zaken niet zouden worden samengevoegd;
door het vonnis gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen,
9e correctionele kamer, van 25 juni 1985,
de drie zaken voor een goede gerechtigheid samengevoegd worden en dat ook
het arrest van het hof van beroep de samenvoeging van deze drie zaken behoudt; hierdoor het recht van verdediging miskend wordt; dat inderdaad, bij
de behandeling ter zitting van de zaken I
en II, mevrouw Buyle Beatrice, wonende
te Antwerpen, Lange Beeldekensstraat
232, onder eed gehoord werd; onmiddellijk na het horen van de getuigen op de
zitting van 30 oktober 1984 deze getuige
door de heer proceur des Konings in verdenking werd gesteld en dat deze getuige zich op 4 juni 1985 insgelijks te verantwoorden had voor de 9e correctionele
kamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Antwerpen, beticht van : zich
schuldig te hebben gemaakt aan vals getuigenis in correctionele zaken, hetzij
ten nadele, hetzij ten voordele van de
verdachte, te Antwerpen, zelfde kanton,
op 30 oktober 1984; het voor een goede
rechtsbedeling alleszins behoorde dat
vooreerst in die aangelegenheid een vonnis tussenkwam dat kracht van gewijsde
bekwam ten einde partijen toe te laten
en te apprecieren of de afgelegcl.e getuigenis kon weerhouden worden dan niet;
het strijdig was met een goede rechtsbedeling de strafzaak II ten laste van eiser
te weerhouden, daar waar deze in hoofdzaak gestaafd is en gefundeerd is op de
verklaringen van de verdachte Buyle
Beatrice en op de achteraf door haar
onder ede afgelegde verklaring; de verdere afhandeling van deze strafzaak we-
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gens meineed dan ook diende afgewacht
te worden tot er cl.efinitief een vonnis of
arrest in de zaak III tussenkwam; het
recht van verdediging aldus zeer zwaar
miskend wordt aangezien eiser bij de behandeling van zijn zaak niet wist of kon
weten of de onder ede afgelegde verklaring al dan niet weerhouden werd :

Overwegende dat, bij verdenking
wegens vals getuigenis, de behandeling van de aanhangige zaak niet
noodzakelijk moet opgeschort worden totdat over de procedure wegens vals getuigenis beslist is; dat
de feitenrechter op onaantastbare
wijze oordeelt of de zaak naar een
volgende zitting moet verwezen worden;
Overwegende dat de feitenrechter
op onaantastbare wijze oordeelt of,
met het oog op de goede gang van
de rechtsbedeling, verschillende zaken afzonderlijk ofwel samen zullen
worden behandeld;
Overwegende dat ten deze de eerste rechter, met verwerping van het
door eiser bij conclusie gevoerde
verweer, de samenvoeging gelastte
van drie zaken, waaronder, eensdeels, de zaak houdende onder meer
telastlegging aan de echtgenote van
eiser van vals getuigenis onder eed,
anderdeels, de zaak waarop die getuigenverklaring betrekking had;
Overwegende dat alle gegevens
van die beide zaken en hun onderling verband aan eiser bekend waren; dat hij zijn verdediging alleszins diende voor te bereiden in het
licht van het niet aanvaarden van of
niet rekening houden met de voor hem gunstige - getuigenverklaring onder eed van zijn echtgenote, gezien een eventuele vrijspraak
van deze laatste wegens vals getuigenis enkel kan inhouden dat zijn
echtgenote geen misdrijf van vals
getuigenis heeft gepelegd, maar niet
belet dat de bewijswaarde van de
getuigenis nog zou dienen onderzocht te worden door de feitenrechter, die deze bewijswaarde op onaantastbare wijze zou beoordelen;
dat het arrest wettig beslist dat door
de samenvoeging van zaken het
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recht van verdediging van eiser niet
werd miskend;
Overwegende dat, nu het hof van
beroep zich over de samenvoeging
van de zaken uitspreekt, de beslissing dat het hoger beroep de beslissing van samenvoeging niet ontvankelijk is, een overtollige reden uitmaakt, waartegen eisers grief niet
ontvankelijk is;
Over llet tweede middel, luidende als
volgt : aangezien eiser in genen dele de
motivering van het hof (van beroep) kan
bijtreden in verband met de verjaring;
onder andere wat feit A.1 betreft, gesteld
wordt dat de feiten zich hebben voorgedaan tussen 6 december 1977 en 1 augustus 1982, doch dat de datum van 1 augustus 1982 door geen enkel feit in het
dossier gestaafd wordt en een !outer willekeurige datum is; thans het arrest
voorhoudt dat het laatst gepleegde feit
zich zou situeren in april 1982, doch hierbij niet vermeldt of dit feit betrekking
heeft op de betichting A.l en evenmin of
dit feit bewezen is :

Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat het laatste feit van
de telastleggingen A.1 en A.2, a-b,
gepleegd werd in april 1982; dat de
datum van 1 augustus 1982 derhalve
zonder belang is;
Overwegende dat uit de door de
appelrechters aangehouden telastleggingen blijkt dat het in april 1982
gesitueerde laatste feit deel uitmaakt van de telastlegging A.l,
waarvoor eiser wordt veroordeeld;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over llet derde middel, luidende als
volgt : dat het arrest van de 9e kamer
van het Hof van Beroep te Antwerpen,
van 24 april 1986 eiser vrijspreekt van
het feit A.2, a, der zaak II; desalniettemin ten laste van eiser dezelfde straf
wordt uitgesproken in graad van hoger
beroep als door de eerste rechter; in de
gegeven omstandigheden, rekening houdend met de bekomen vrijspraak voor
een betichting, het hier alleszins een
strafverzwaring betreft; in die omstandigheden een uitspraak van het hof van
beroep niet vereist is met eenparigheid

van stemmen; dat deze eenparigheid niet
vermeld is:

Overwegende dat wanneer, zoals
ten deze, de eerste rechter mgevolge
de eenheid van opzet een enkele
straf heeft uitgesproken wegens verscheidene misdrijven en de rechter
in hoger beroep de uitgesproken
straf behoudt, zelfs als hij slechts
een of enkele van die misdrijven in
aanmerking neemt, de straf niet
wordt verzwaard en derhalve geen
eenstemmigheid vereist is;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
II. In zoverre de voorziening gericht is << tegen alle beschikkingen
van het bestreden a~·rest in zaak II
en zaak III op burgerrechtelijk gebied »:
Overwegende dat het arrest, wet
de kwestieuze zaken II en III betreft, enkel beslist op strafrechtelijk
gebied;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
21 oktober 1986 - z• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Holsters - GeJijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. C. Masson, Antwerpen.
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lu ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
VASTSTELLING OP HETERDAAD -

BEGRIP

232

HOF VAN CASSATIE

Nr. 106

wet van 27 maart 1969, en 1 van de wet
van 7 juni 1969 tot vaststeling van de tijd
gedurende dewelke geen opsporing ten
huize of huiszoeking mag worden verricht,
doordat het bestreden vonnis, dat het
beroepen vonnis bevestigt, eiser veroordeelt op strafgebied wegens de tenlaste1" De beslissing van de rechter dat een leggingen A en D vermengd, enerzijds,
misdrijf op heterdaad is vastgesteld, in en B, anderzijds, en tevens eiser op burde zin van art. 41, eerste lid, Sv., is gerlijk gebied veroordeelt tot vergoeding
naar recht verantwoord als hij vast- van burgerlijke partij Boeckx, zich daarstelt dat de door de getuigen van een bij steunend op « de vaststellingen van
verkeersongeval opgeroepen verbali- de verbalisanten ''• en op grand van de
santen ter plaatse de voorbumper met motieven « dat zich te Beerse, op de Bisde nummerplaat van het aanrijdende schopslaan, op 21 maart 1984, omstreeks
voertuig hebben gevonden.
1.30 uur, een aanrijding voordeed; dat beklaagde op de Bisschopslaan reed in de
2" Wanneer tegen een t.a.v. de burger- richting van het centrum; dat hij ter
lijke partij bij verstek gewezen beslis- hoogte van het nummer 18 op de parsing door die partij verzet kan worden keerstrook het voertuig van Boeckx
gedaan, is niet ontvankelijk bet cassa- zwaar heeft aangereden en dat dit laattieberoep dat de beklaagde tegen die ste door de schok op dit van Lavrijsen
burgerlijke partij tijdens de verzetter- werd geduwd; dat beklaagde de vlucht
mijn heeft ingesteld (1). (Art. 413 Sv.)
had genomen; dat getuigen de verbalisanten verwittigden en deze ter plaatse
kwamen; dat de verbalisanten op de
plaats van de aanrijding een voorbumper
(MATTHYS T. BOECKX)
met nummerplaat vonden van het gevlucht voertuig; dat het vinden van de
nummerplaat op de plaats der aanrijding
ARREST
kan gelijkgesteld worden met openbaar
(A.R. nr. 411)
geroep, zoals voorzien in artikel 41 van
het Wetboek van Strafvordering, zodanig
HET HOF; - Gelet op het bestre- dat het misdrijf op heterdaad werd vastdat de voorwaarden om van ontden vonnis, op 12 februari 1986 op gesteld;
dekking op heterdaad te spreken aldus
verwijzing in hoger beroep gewezen vervuld waren; dat de verbalisanten dan
door de Correctionele Rechtbank te ook gerechtigd waren om over te gaan
Mechelen;
tot de nodige vaststellingen; dat uit de
Gezien het arrest van het Hof van vaststellingen van de verbalisanten gedaan, komt vast te staan dat de betich22 oktober 1985 (2);
tingen bewezen zijn », en doordat eiser
in zijn appelconclusie voor de CorrectioI. In zoverre de voorziening ge- nele Rechtbank te Mechelen aanvoerde
richt is tegen de beslissing op de dat « verdachte in ieder geval moet vrijgesproken worden van de tenlastelegginstrafvordering tegen eiser :
gen a, b, c en d, nu het proces-verbaal
Over het middel, afgeleid uit de scherr- ter zake werd opgesteld naar aanleiding
ding van de artikelen 10 van de Grand- van een onwettige en dus nietige huiswet, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 44bis, 46, 48, 49 zoeking, het inderdaad onbetwistbaar
van het Wetboek van Strafvordering, 24 vaststaat dat de verbalisanten op 21
van de wet van 20 april 1874 op de voor- maart 1984, v66r 5 uur 's morgens en
lopige hechtenis, zoals vervangen en ge- zonder huiszoekingsbevel, ongevraagd,
wijzigd door artikel 2 van de besluitwet ongezien en zonder toestemming van de
van 1 februari 1947 en artikel 5 van de eigenaar of van de verdachte, zich hebben begeven in de met poort, doch niet
slotvast afgesloten garage, aanhorigheid
(1) Cass., 26 juni 1985, A.R. nr. 4256
van
de waning Violierstraat nummer 8,
(A.C., 1984-85, nr. 650) en 25 juni 1986, A.R.
nr. 5058 (ibid., 1985-86, nr. 674). Zie Cass., 3 ju- alwaar de verdachte woonachtig is; dat
deze garage aanhorigheid is van de wani 1986, A.R. nr. 278 (ibid., 1985-86, nr. 616).
ning en, nu de waning onschendbaar is,
(2) A.C., 1985-86, nr. 114.
een huiszoeking slechts kan geschieden
2° VOORZIENING IN CASSATIE -

TERMIJN - STRAFZAKEN - BESLISS!NG BIJ VERSTEK GEWEZEN T.A.V. DE BURGERLIJKE PARTIJ EN WAARTEGEN DEZE PARTIJ VERZET
KAN DOEN - CASSAT!EBEROEP VAN DE BEKLAAGDE V66R RET VERSTRIJKEN VAN DE
VERZETTERM!JN- ONTVANKELIJKHE!D.
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in de gevallen die de wet bepaalt en in
de vorm die zij voorschrijft, dat de wettelijke voorwaarden tot huiszoeking niet
aanwezig waren en er geen ontdekking
op heterdaad bestond in de zin van artikel 41 van het Wetboek van StrafVordering; (dat) de vaststellingen door de verbalisanten, het medenemen van de verdachte en daaropvolgend het afnemen op
de persoon van de verdachte van een
bloedstaal, aile een gevolg zijn van het
onwettig betreden van de woning van de
verdachte, deze vaststellingen aldus werden bekomen ingevolge een nietige huiszoeking en zij daarom elke bewijswaarde verliezen; dat met de ten gevolge van
deze nietige huiszoeking verrichte vast,stellingen bijgevolg geen rekening kan
gehouden worden; dat wordt herhaald
dat de verbalisant niet gerechtigd was de
verdachte voor verdere ondervraging en
onderzoek mee te nemen, nu onbetwistbaar vaststaat dat zij zonder diens toestemming en zonder huiszoekingsbevel
zijn woning hebben betreden; (dat) de
veroordeling van concluant gesteund is
op onwettige vaststellingen en dus niet
naar recht verantwoord is »,
terwijl een huiszoeking zonder bevel
van de onderzoeksrechter en desgevallend huiszoeking na negen uur 's avonds
en v66r vijf uur 's morgens slechts mag
worden verricht indien vooraf een misdaad of wanbedrijf op heterdaad werd
vastgesteld, als bepaald bij artikel 41 van
het Wetboek van Strafvordering; als ontdekking op heterdaad beschouwd wordt
het geval dat de verdachte door het
openbaar geroep wordt vervolgd (artikel
41 van het Wetboe.k van Strafvordering);
deze bepaling beperkend dient te worden
uitgelegd en derhalve niet wettig met
« openbaar geroep , wordt gelijkgesteld
het !outer vinden van een nummerplaat
op de plaats van een aanrijding, zodat
het bestreden vonnis niet wettig eisers
schuld afleidt uit de vaststellingen der
verbalisanten, na te hebben vastgesteld
dat deze vaststellingen werden bekomen
in de door eiser in zijn appelconclusie
beschreven omstandigheden, dit wil zeggen ingevolge een huiszoeking v66r vijf
uur 's morgens en zonder bevel van de
onderzoeksrechter (impliciete, doch zekere beslissing) - minstens, na deze door
eiser in zijn appelconclusie beschreven
omstandigheden, impliciet als niet ter zake dienend te hebben afgewezen -, en
zulks op grond van de loutere vaststellingen dat de verbalisanten ter plaatse
van het ongeval een nummerplaat vonden en deze omstandigheid « kan gelijkgesteld worden met openbaar geroep, zo-
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als voorzien in artikel 41 van het Wethoek van Strafvordering, zodanig dat het
misdrijf op heterdaad werd vastgesteld »:

Overwegende dat het bestreden
vonnis constateert dat de aanrijding
plaatshad omstreeks 1 uur 30 en de
door getuigen opgeroepen verbalisanten ter plaatse de voorbumper
met de nummerplaat van het aanrijdende voertuig vonden;
Overwegende dat die vaststellingen, die onaantastbaar zijn in feite
en die inhouden dat het misdrijf
werd ontdekt terstond nadat het
werd gepleegd in de zin van artikel
41, eerste lid, van het Wetboek van
Strafvordering, volstaan om de beslissing van de rechters dat er ten
deze heterdaad voorhanden was
naar recht te verantwoorden;
Overwegende dat hieruit volgt dat
de beslissing dat « de verbalisanten
dan ook gerechtigd waren om over
te gaan tot de nodige vaststellingen », waarmede ook bedoeld wordt
de huiszoeking verricht ten huize
van eiser, eveneens naar recht verantwoord is;
Overwegende dat het middel, dat
enkel kritiek oefent op de considerans van het bestreden vonnis, volgens dewelke er heterdaad bestaat
in de zin van artikel 41, tweede lid,
van het Wetboek van Strafvordering, omdat ten deze « ( •.. ) het vinden van de nummerplaat op de
plaats van de aanrijding kan gelijkgesteld worden met openbaar geroep », opkomt tegen een overtollige
raadgeving en mitsdien niet ontvankelijk is;
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;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de ci-
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vielrechtelijke vordering van verweerder tegen eiser :
Overwegende dat het bestreden
vonnis, ten aanzien van verweerder,
burgerlijke partij, bij verstek is gewezen en de vordering van die partij slechts gedeeltelijk inwilligt;
Overwegende dat het cassatieberoep van eiser tegen die beslissing,
nu het is ingesteld vooraleer de termijn van verzet voor verweerder is
verstreken, voorbarig en mitsdien
niet ontvankelijk is;

van de andere ouder te overwinnen;
die onthouding dient evenwel te worden onderzocht naar de omstandigheden, rekening houdende a.m. met de
beslissing die het bezoekrecht toekent
(1). (Art. 369bis Sw.)

(L ... T. L ... )
ARREST

(A.R. nr. 608)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 april 1986 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

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

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

21 oktober 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluiden. le conclusie van de h. Declercq, actvocaat-generaal - Advocaat:
mr. Biitzler.

Over het middel, luidende als volgt :
het arrest is gebaseerd op een principiEHe stellingname, dewelke als volgt
luidt : « dat het ten laste gelegde misdrijf
erin bestaat en wordt verwezenlijkt door
de onthouding van (eiser) om als vader
zijn gezag te doen gelden ten einde de
weerstand van het kind Philip tegen de
uitoefening van het bezoekrecht van de
andere ouder te overwinnen; dat uit
niets blijkt dat de vader daartoe de nodige maatregelen had getroffen ''•
terwijl aldus aan de strafwet een inhoud wordt gegeven welke zij niet heeft,
daar de strafwet, welke restrictief dient
ge1nterpreteerd, enkel het « verhinderen » of « onmogelijk maken , van het
bezoekrecht sanctioneert, doch niet het
zich onthouden van het vaderlijk gezag
ten einde de weerstand van het kind te
overwinnen; en ook de bewijsprinciepen
inzake strafzaken worden miskend door
van (eiser) te vragen dat hij het bewijs
zou leveren de nodige maatregelen te
hebben getroffen :

Nr. 107
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KAMER -

21 oktober 1986

1° ONTVOERING VAN EEN KIND
NIET-AFGEVEN VAN EEN KIND BOEK, ART 369BJS - BEGRIP

STRAFWET-

2° JEUGDBESCHERMING VEN VAN EEN KIND 369BIS - ,_)3EGRIP

NIET-AFGESTRAFWETBOEK, ART

3° OUDERLIJKE MACHT -

BEWARING
VAN EEN KIND
BEZOEKRECHT - NIET-AF
GEVEN VAN EEN KIND
STRAFWETBOEK,
ART 369BJS
BEGRIP

1', 2" en 3" Het misdrijf « niet-afgeven

van een kind » kan bestaan in de onthouding van de vader of de moeder om
z1jn of haar gezag te doen gelden ten
emde de weerstand van het kind tegen
de wtoefemng van het bezoekrecht

Overwegende dat de onthouding
van een ouder om zijn gezag te
doen gelden ten einde de weerstand
van een kind tegen de uitoefening
van het bezoekrecht van de andere
ouder te overwinnen, naar omstandigheden en rekening houdend met
de beslissing die het bezoekrecht

1----------------(1) Cass, 22 sept
(AC', 1981 82, nr 57)

1981,

A.R

nr

6660
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toekent, het in artikel 369bis van
het Strafwetboek bedoelde misdrijf
kan opleveren;
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat de hoede
over drie van de vier kinderen van
eiser en verweerster aan de moeder
(verweerster) werd toegewezen, terwijl de hoede over het kind Philip,
geboren in 1974, aan de vader (eiser) werd toevertrouwd, dat een wederzijds bezoekrecht werd ingericht
dat door verweerster wordt geeerbiedigd en dat door eiser niet werd
nagekomen ondanks de herhaalde
pogingen tot uitvoering vanwege
verweerster, wat tot herhaalde incidenten met politietussenkomst aanleiding gaf, releveert dat: « (eiser)
inroept dat zijn zoon Philip (verweerster) niet wenst te vergezellen
ten einde uitoefening van het bezoekrecht; echter uit de processenverbaal eveneens is gebleken dat
(eiser) zelfs dikwijls weigerde het
kind te vertonen aan (verweerster)
wanneer ze kwam aanbellen om
haar bezoekrecht uit te oefenen;
eveneens is gebleken dat het kind
Philip aan (verweerster) zou geweigerd hebben haar te vergezellen;
(verweerster) ten deze echter stelt
dat het kind Philip door (eiser) zou
zijn bei:nvloed en zou worden aangezet haar niet te vergezellen; uit een
maatschappelijk verslag, opgesteld
door de vast-afgevaardigde van de
sociale dienst van de Jeugdrechtbank van Turnhout op 2 december
1983, blijkt dat het kind Philip, die
een goed kontakt heeft met (eiser)
alsook met dezes bijzit, zelf verstandelijk gehandicapt is en dan ook
aangepast individueel onderwijs geniet in een B.L.O.-school vlak in de
buurt; tijdens het maatschappelijk
onderzoek de vast-afgevaardigde
een negatieve ingesteldheid vaststelde vanwege Philip ten aanzien van
(verweerster); hij namelijk schrik
zou hebben van (verweerster); het
hof (van beroep) hiervoor geen geldige redenen aantreft; er geen
klachten werden bevonden met betrekking tot de opvoedmg van de
drie kinderen d1e bij (verweerster)

verblijven en waarvan niet blijkt
dat zij negatief ingesteld zouden
zijn tegen hun broer Philip; het hof
(van beroep) vaststelt dat het kennelijk de vijandige houding van (eiser)
tegenover (verweerster) is die de
normale uitoefening van het bezoekrecht op hun beider zoon Philip onmogelijk maakt »;
Overwegende dat de appelrechters
met die redengeving de feiten van
de zaak beoordelen en aan eiser
geen bewijslast opleggen; dat zij
door die redengeving hun beslissing
naar recht verantwoorden;
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;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerster tegen eiser :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
21 oktober 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Holsters - Gelijlduidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Rene Beckers, Turnhout.
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1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
SAMENSTELLE'iiG vAN HET RECHTSCOLLEGE
STRAFZAKE'>.
WIJZIGI:'i!G \AJ\- HET
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RECRTSCOLLEGE - DEBAT RERBEGONNEN
AB INITIO - WETIIGREID.

«

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
SAMENSTELLING VAN RET RECRTSCOLLEGE
STRAFZAKEN WIJZIGING VAN RET
RECRTSCOLLEGE - DEBATIEN RERBEGONNEN , AB INITIO » - BEWIJS.

1o Wanneer het hoi van beroep met het
onderzoek van de zaak is begonnen
en, na wijziging van de samenstelling
van het rechtscollege, de debatten ab
initio voor dat anders samengesteld
rechtscollege zijn herbegonnen, is het
aldus gewezen arrest uitgesproken
door rechters die alle terechtzittingen
over de zaak hebben bijgewoond (1).
(Art. 779, eerste lid, Ger.W.)

Nr. 108

1985 het onderzoek van de zaak reeds
aanvatte, en onder meer besliste twee
getuigen niet te horen, waarna de zaak
werd uitgesteld op 16 oktober 1985,
terwijl een arrest op straffe van nietigheid dient te worden gewezen door rechters die alle zittingen over de zaak bijgewoond hebben, zodat het arrest nietig is,
nu de raadsheren Van Houche en Puissant niet alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond, en meer bepaald niet de
zitting van 29 mei 1985, en uit geen enkel element blijkt dat het onderzoek van
de zaak voor de anders samengestelde
zetel ab initio hernomen werd :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat, na een beslissing
alvorens recht te doen van 29 mei
2o Het feit dat de debatten ab initio voor 1985, het hof van beroep, met een
een anders samengesteld rechtscollege anders samengstelde zetel, tot vollezijn herbegonnen, behoeft niet uitdrukkelijk te worden vermeld, maar kan dige behandeling van de zaak overblijken uit de stukken van de rechts- ging en het bestreden arrest velde;
pleging (2).
Dat geen enkele wettekst vereist
dat hierbij uitdrukkelijk zou worden
vermeld dat de zaak, na het eerste
arrest, geheel werd hernomen;
(DE MAEYER
T. DUN & BRADSTREET·EUROINFORM N.V.)
Dat het bestreden arrest aldus geveld werd door rechters die alle zittingen over de zaak hebben bijgeARREST
woond;
(A.R. nr. 614)
Dat het middel niet kan worden
aangenomen
HET HOF; - Gelet op het bestreEn overwegende dat de substanden arrest, op 23 april 1986 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewe- tiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
zen;
acht zijn genomen en de beslissing
I. In zoverre de voorziening ge- overeenkomstig de wet is gewezen;
richt is tegen de beslissing op de teII. In zoverre de voorziening gegen eiser ingestelde strafvordering :
richt is tegen de beslissing op de
Over het middel, afgeleid uit de schen- door verweerster tegen eiser ingeding van artikel 779 van het Gerechtelijk stelde civielrechtelijke vordering :

Wetboek,
doordat het arrest gewezen werd door
de raadsheren Marinus, Van Houche en
Puissant, dewelke ook het onderzoek ter
terechtzitting van 5 februari 1986 veerden, en het Hof van Beroep te Antwerpen, samengesteld uit de raadsheren Marinus, Craeybeckx en Spinoy, op 29 mei
(1) Zie Cass., 9 dec 1975 (A.C., 1976, 442) en
6 nov 1985, A.R. nr 4276 (ibid., 1985-86, nr
147).
(2) Zie Cass., 22 maart 1983, A.R. nr 7693,
redenen (A.C., 1982-83, nr 411).

Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
21 oktober 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge-
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Jijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Biitzler en Hupin, Brussel.
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(RENCKENS)
ARREST

(A.R. nr. 652)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 april 1986 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

Nr. 109

Over het ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van artikel
97 van de Grondwet :

2' KAMER - 21 oktober 1986

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BESLISSING WAARIN NIET WORDT VASTGESTELD
DAT ALLE BESTANDDELEN VAN HET BEWEZEN VERKLAARDE MISDRIJF AANWEZIG ZIJN
- NIET MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

2° JEUGDBESCHERMING -

ZEDELIJKE
BESCHERMING VAN DE JEUGD- AANWEZIGHEID VAN MINDERJARIGEN IN DANSZALEN
OF DRANKGELEGENHEDEN TERWIJL ER GEDANST WORDT - BESTANDDELEN VAN HET
MISDRIJF.

1o Niet regelmatig met redenen omkleed
is de beslissing waarbij een beklaagde
wegens een telastlegging wordt veroordeeld, zonder dat wordt vastgesteld dat
aile bestanddelen van het bewezen
verklaarde misdrijf aanwezig zijn (1).
(Art. 97 Gw.)
2o Niet regelmatig met redenen omkleed
is de beslissing houdende veroordeling
van de houder of de exploitant van een
danszaal of van een drankgelegenheid
waarin, terwijl er gedanst werd, minderjarigen beneden de zestien jaar
aanwezig waren, welke niet vergezeld
waren van hun vader, moeder, voogd
of een persoon aan wiens bewaking ze
waren toevertrouwd, wanneer niet
wordt vastgesteld dat die minderjarigen ongehuwd waren (2). (Artt. 1 en 3
wet van 15 juli 1960.)
(1) Cass., 23 april 1985,
(A.C., 1984-85, nr. 504).
(2) Zie Cass., 25
Pas., 1965, I, 508).

jan.

A.R.
1965

nr.

(Bull.

9317
en

Overwegende dat het arrest, steunend met verwijzing op onder meer
de door de eerste rechter aangehaalde artikelen 1 en 3 van de wet van
15 juli 1960 tot zedelijke bescherming van de jeugd, eiser veroordeelt
om << te Neerpelt, op 10 maart 1985,
als houder of exploitant van een
danszaal of van een drankgelegenheid waar gedanst wordt, in deze inrichting minderj arigen beneden de
zestien jaar welke niet vergezeld
zijn van hun vader, moeder, voogd
of een persoon aan wiens bewaking
ze zijn toevertrouwd, te hebben toegelaten, te weten negen minderjarigen, namelijk ... »;
Overwegende dat, naar luid van
het tweede lid van het voormelde
artikel 1 van de wet van 15 juli 1960,
<< de aanwezigheid in danszalen en
drankgelegenheden terwijl er gedanst wordt, verboden (is) voor elk
ongehuwd minderjarige beneden de
zestien jaar, indien deze niet vergezeld is van zijn vader, zijn moeder,
zijn voogd of de persoon aan wiens
bewaking hij is toevertrouwd »;
Overwegende dat het arrest, nu
het er niet op wijst dat de minderjarigen beneden de zestien jaar, die
niet vergezeld in de door eiser geexploiteerde danszaal of drankgelegenheid aangetroffen werden, ongehuwd waren, niet vaststelt dat al de
bestanddelen van het aan eiser ten
laste gelegde misdrijf aanwezig zijn;
dat het derhalve niet met redenen is
omkleed naar het voorschrift van
artikel 97 van de Grondwet;
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Om die redenen, ongeacht de door 2° en 3° Een middel afgeleid uit schending van art. 97 Gw., aangevoerd tot
eiser aangevoerde middelen, die niet
staving van een voorziening in cassatot cassatie zonder verwijzing kuntie tegen een beslissing van een ondernen leiden, vernietigt het bestreden
zoeksgerecht inzake voorlopige hechtearrest; beveelt dat van dit arrest
nis, faalt naar recht (2).
melding zal worden gemaakt op de
kant van het vernietigde arrest; laat 4o Regelmatig met redenen omkleed is
de kosten ten laste van de Staat;·
het arrest van de kamer van inbeverwij st de zaak naar het Hof van
schuldigingstelling dat, rechtdoende
over de handhaving van de voorlopige
Beroep te Brussel.
hechtenis, zegt dat het de reden die
het openbaar ministerie in zijn schriftelijke vordering aanvoert, overneemt,
zonder die redenen uitdrukkelijk weer
te geven, wanneer die redenen van die
aard zijn dat zij die beslissing regelmatig met redenen kunnen omkleden

21 oktober 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. L. Franssens, Tongeren.

(3).
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21 oktober 1986
ARREST

(A.R. nr. 903)

1° VOORLOPIGE HECHTENIS HAVING VAN DE HECHTENIS VING.

HANDREDENGE-

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 september 1986 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;

2° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
- VOORLOPIGE HECHTENIS - BESLISSING
VAN HET ONDERZOEKSGERECHT - MIDDEL
AFGELEID UIT SCHENDING VAN ART. 97 GW.
- MIDDEL DAT FAALT NAAR RECHT.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS

BESLISSING VAN RET ONDERZOEKSGERECHTMIDDEL AFGELEID UIT SCHENDING VAN ART.
97 GW. - MIDDEL DAT FAALT NAAR RECHT.

4° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - REDENENVERWIJZING NAAR DE REDENEN VAN DE
SCHRIFTELIJKE VORDERING VAN RET OPENBAAR MINISTERIE.

1o AI is de ernst van de aan de verdach-

te ten laste gelegde feiten op zichzelf
onvoldoende om de handhaving van de
voorlopige hechtenis na een maand te
verantwoorden, toch kan die omstandigheid samen met andere in aanmerking genomen worden om de handhaving van de voorlopige hechtenis te
verantwoorden (1). (Art. 5 Wet Voorlo-

Over de eerste grief, door eiser geformuleerd als volgt: « Verkeerde interpretatie van de wet : Artikel 5 van de wet
verplicht iedere maand te onderzoeken
of de hechtenis wegens ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare veiligheid raken, verder dient gehandhaafd. Het verwijzen naar de feiten
van vijf maanden voordien om te stellen
dat er ernstige en uitzonderlijke omstandigheden zijn die, in het belang van de
openbare veiligheid, de verdere aanhouding van de verdachte vereisen, is strijdig met de beschikkingen van artikel 5
van de wet ::>p de voorlopige hechtenis.
Men moet van maand tot maand onderzoeken of de verdachte de openbare veiligheid in het gedrang brengt; zich steunen op een toestand van vijf maanden
voordien strijdig is met de wet. Het Hof
heeft reeds diverse keren geoordeeld dat
het geen voldoende argument is om de

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

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

(2) Zie Cass., 25 juni 1985, A.R. nr. 9611, redenen (A.C., 1984-85, nr. 647) en 24 juli 1986,
A.R. nr. 5221 (ibid., 1985-86, nr. 690).

(1) Zie Cass., 12 juni 1984, A.R. nr. 8835
(A.C., 1983-84, nr. 587).

(3) Zie Cass., 5 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr.
343).

pige Hechtenis.)
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voorlopige hechtenis te handhaven, te
verwijzen naar het zwaarwichtig karakter der gepleegde feiten. Cass., 20.9.1983,
Info Jura, nrs. 9-10, 264. Cass., 22.12.1982,
Pas., 1983, I, 498 » :
Overwegende dat, zo de ernst van
de aan de verdachte ten laste gelegde feiten op zichzelf de handhaving
van de voorlopige hechtenis niet
verantwoordt, die omstandigheid samen met andere kan in aanmerking
genomen worden om de handhaving
van de voorlopige hechtenis te verantwoorden;
Overwegende dat ten deze de verwijzing naar de aan eiser ten laste
gelegde feiten en hun zwaarwichtigheid slechts een onderdeel uitmaakt
van de redengeving van het arrest;
Dat de grief mitsdien niet kan
worden aangenomen;

Over de tweede, de derde en de vierde
grief samen, door eiser geformuleerd als
volgt : de tweede : << niet gemotiveerd arrest : De overweging van het hof van beroep "Aannemende verder de beweegredenen aangehaald in de schriftelijke
vordering van het openbaar ministerie ",
zonder deze elementen aan te halen,is
een niet gemotiveerd arrest en schendt
artikel 97 van de Grondwet. Zelfs de verwijzing naar de aangehechte vordering
is geen motivering van het arrest »;
de derde: << het hof van beroep neemt
de argumentatie van het openbaar ministerie over en voegt erbij dat de argumenten van het openbaar ministerie niet ontzenuwd worden door de besluiten van
eiser. De argumentatie die eiser in besluiten als antwoord op de argumentatie
van het openbaar ministerie had naar
voor gebracht, beantwoorde het hof van
beroep niet door gewoon te zeggen dat
ze niet ontzenuwd wordt. Eiser stelde
dat, in strijd met de visie van het openbaar ministerie : het na vijf maanden
niet volstaat te verwijzen naar de zwaarwichtigheid der feiten, er geen gevaar is
voor herhaling gelet op, onder andere,
het blancoverleden van verzoeker, het
verliezen van zelfbeheersing vijf maanden vroeger geschiedde, dat de invrijheidstelling het vertrouwen van het publiek in het gerecht zou schokken geen
argument is om de aanhouding te verlengen, hierbij verwijzend naar de rechtspraak van het Hof, dat, als men reakties van derden moet zoeken om aldus
tot reakties van verzoeker te komen, om
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bij verzoeker iets te vinden dat de openbare veiligheid zou in het gedrang brengen, geen aanvaardbaar element is en
dat het onderzoek beeindigd was, ook
het moraliteitsonderzoek. Door gewoonweg te zeggen dat de argumentatie van
het openbaar ministerie niet ontzenuwd
wordt door hager genoemde argumentatie in besluiten ontwikkeld door eiser, en
met geen woord te zeggen waarom de argumentatie in besluiten de argumentatie
van het openbaar ministerie niet ontzenuwt, verleent de kamer van inbeschuldigingstelling een niet gemotiveerd arrest, een arrest dat artikel 97 van de
Grondwet schendt »;
de vierde: << in besluiten had eiser gesteld dat het duidelijk is dat de ernstige
en uitzonderlijke omstandigheden die de
openbare veiligheid raken, ter zake niet
meer aanwezig waren. Daartoe verwees
eiser naar volgende elementen : " Zijn
strafrechtelijk verleden, nooit voorheen
heeft eiser mensen lastig gevallen of
kwaad berokkend, hij zal het ook nu niet
doen. Uit het dossier blijkt dat de bevelking nog steeds eiser aanziet als een
voorbeeldig man, over wiens gedrag men
geen opmerkingen heeft. De feiten zouden niet gebeurd zijn zonder de buitenechtelijke verhouding van zijn echtgenote en de woorden dat zij hem, hoe dan
ook, ging verlaten. Eiser zal, wanneer hij
in vrijheid gesteld wordt, onmiddellijk
zorgen voor zijn kind en trachten zijn
werk te herwinnen. Eiser is trouwens iemand die zeer goed gezien was op zijn
werk. De verhouding van het slachtoffer
met De Meester duurde reeds meer dan
een jaar, vandaar de problemen in verband met het sexueel leven tussen eiser
en zijn echtgenote. De feiten gebeurden
in een uitbarsting van woede toen de
echtgenote van eiser zegde dat zij toch
wegging met het kind. Eiser is duidelijk,
kort nadien, toen hij zich ging aangeven
bij de Franse instanties, tot de realiteit
teruggekeerd, zodat hij geen het minste
gevaar uitmaakt voor de openbare veiligheid. Thans, meer dan vijf maanden na
de feiten, zijn er geen ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare
veiligheid raken ". Op al deze elementen
heeft het hof van beroep niet geantwoord, zodat er geen schending is van
artikel 97 van de Grondwet >> :
Overwegende dat de grieven, in
zoverre ze aan het arrest schending
verwijten van artikel 97 van de
Grondwet, naar recht falen nu de
bepalingen van dit artikel niet van
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toepassing zijn op de beslissingen
van de onderzoeksgerechten die uitspraak doen inzake voorlopige hechtenis;
Overwegende dat ze eveneens falen naar recht, in zoverre ze aan de
appelrechters verwijten hun verplichting hun beslissing met redenen te omkleden, te miskennen door
in hun redengeving de redenen van
het openbaar ministerie door loutere
verwijzing en zonder die redenen
uitdrukkelijk te vermelden, over te
nemen; dat geen enkele wettelijke
bepaling die aanneming van redenen door loutere overneming verhindert;
Overwegende dat de appelrechters, na te hebben overwogen dat er
aanwijzingen van schuld zijn ten
laste van eiser en dat de hem ten
laste gelegde feiten zwaarwichtig
zijn, onder meer door de brutale
wijze waarop het slachtoffer om het
leven werd gebracht, door overname
van de beweegredenen van de vordering van het openbaar ministerie
oordelen : « dat de hardnekkigheid
waarmee eiser het slachtoffer brutaal om het leven bracht, getuigt
van zijn uiterst gevaarlijk gedragspatroon en aldus een reeel gevaar
betekent voor de de maatschappij;
dat het gevaar reeel is dat, zodra eiser opnieuw in een conflictsituatie
geraakt, aangewakkerd door aanslepende haat- en wrokgevoelens, hij
opnieuw brutaal en agressief gaat
reageren; dat deze ingesteldheid bij
eiser en zijn asociale gedraging een
publiek gevaar betekent en derhalve
de openbare veiligheid raakt; dat eiser, gedreven door zijn aanslepende
ruzies en verdachtmakingen, iedere
zelfbeheersing gaat verliezen, wat
hem ertoe leidt over te gaan tot het
stellen van brutale wraakroepende
handelingen, zodat hij dan ook een
bijzonder gevaarlijk persoon betekent voor derden; dat de afwezigheid van veroordelingen geenszins
belet heeft dat eiser op een bijzonder wrede wijze een persoon om het
leven bracht, aldus uiting gevend
aan zijn agressiviteit en misprijzen
voor de fysieke integriteit van zijn
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medemens; dat een invrijheidstelling van eiser, zo korte tijd na het
plegen van die wrede feiten op zijn
echtgenote, niet aileen het vertrouwen van de bevolking in het gerecht
zou schokken, maar tevens zonder
twijfel bij de familie en in de omgeving van het slachtoffer vijandige
reacties zou uitlokken die zijn veiligheid in het gevaar zouden brengen, terwijl een ernstige kans bestaat dat, door diens te verwachten
onberekende tegenreacties, de veiligheid van derden in het gedrang
zou worden gebracht; dat, in het
licht van de ernst van de feiten die
een diepgaand onderzoek vergen betreffende de daad zelf en alle facetten van de persoonlijkheid van het
slachtoffer en van eiser - waardoor
in het belang van het onderzoek de
hechtenis zich verder opdringt -,
het onderzoek onverpoosd werd
doorgevoerd en dat verdere onderzoeksverrichtingen, als onder andere het moraliteitsverslag nopens het
slachtoffer en het psychiatrisch verslag, onmogelijk thans reeds kunnen voleindigd zijn, zo terecht verwacht wordt dat deze met de vereiste ernst zouden worden opgesteld )),
e~ beslissen dat al deze gegevens,
e1gen aan de zaak of aan de persoonlijkheid van eiser, en eveneens
deze in de bestreden beslissing vermeld, namelijk onder meer dat aan
de huidige feiten reeds bedreigingen
en slagen zijn voorafgegaan en dat
eiser besefte dat hij een einde stelde aan het leven van zijn vrouw,
ernstige en uitzonderlijke omstandigheden uitmaken die thans nog
bestaan en die dermate de openbare
veiligheid raken dat de handhaving
van de voorlopige hechtenis van eiser erdoor vereist is;
Dat zij zodoende hun beslissing
met redenen omkleden en naar
recht verantwoorden;
Dat de grieven niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
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voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
21 oktober 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. De Baets - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. A. De Rouck, Gent.

2° Wanneer er, in strafzaken, in ver-

band met de identiteit van de magistraat-rapporteur, een verschil is tussen
de vermeldingen van het proces-verbaal van de terechtzitting en die van
het vonnis of van het arrest, vloeit het
bewijs van de identiteit wettig voort
uit de veril'leldingen van het procesverbaal van de terechtzitting (2).
3° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be-

lang, is het cassatiemiddel dat is aangevoerd tot staving van het cassatieberoep van een beklaagde en dat betrekking heeft op de beslissing over de
civielrechtelijke vordering die gericht
was tegen een medebeklaagde en de
voor hem burgerrechtelijk aansprakeJijke, terwijl voor de rechter tussen die
partijen en de eiser geen geschil aanhangig was; zelfs als de aansprakelijkheid wordt verdeeld, blijft de eisei' gehouden tot vergoeding van de gehele
schade jegens de burgerlijke partij (3).
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KAMER -

1° VONNISSEN

21 oktober 1986
EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - VORMEN VAN HET ONDERZOEK TER TERECHTZITTING - BEWIJS.

2° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
VERSLAG VAN DE VOORZITTER OF VAN EEN
RECHTER - BEWIJS.

3° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - MIDDEL BETREFFENDE DE AANSPRAKELIJKHEID
VAN EEN MEDEBEKLAAGDE EN VAN DE VOOR
HEM BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE
- GEBREK AAN BELANG - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

1o Het bewijs van de inachtneming van
de wettelijke bepalingen betreffende
de vormen van het onderzoek ter terechtzitting in strafzaken blijkt, in de
regel, uit de vermeldingen van het proces-verbaal van terechtzitting; wanneer
bepaalde vaststellingen niet zijn gedaan in die processen-verbaal, k&n dat
bewijs blijken uit de vermeldingen van
het vonnis of van het arrest (1).
{1) Zie Cass., 6 okt. 1981, A.R. nr. 6981
(A.C., 1981-82, nr. 90) en 9 okt. 1985, A.R. nr.
4277 (ibid., 1985-86, nr. 76).

(DE METSLER T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, VRIJDERS, MANNAERT,
VAN DER STEEN, COMELCO N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 9549)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 15 maart 1985 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 779 van het
Gerechtelijk Wetboek, 209 van het Wethoek van Strafvordering en 97 van de
Grondwet,
doordat het vonnis uitgesproken werd
door de "rechters Winderickx, Bulthe en
Calewaert, nadat - volgens de vaststelling van het vonnis - rechter-bijzitter

1-----------------{2) Zie Cass., 26 mei 1952 (Bull. en
Pas., 1952, I, 625); 1 okt. 1973 {A.C., 1974, 111);
en voetnoot 1; 21 jan. 1975 {ibid., 1975, 565) en
27 mei 1986, A.R. nr. 36 (ibid., 1985-86, nr. 593).
{3) Zie Cass., 17 juni 1986, A.R. nr. 9986
(A.C., 1985-86, nr. 649) en 15 okt. 1986, A.R. nr.
5141 (ibid., 1985-86, nr. 88).
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Norman verslag had uitgebracht over de
zaak,

terwijl, overeenkomstig de artikelen
779 van het Gerechtelijk Wetboek en 209
van het Wetboek van Strafvordering, het
verslag van de zaak bij de behandeling
in hoger beroep moet uitgebracht worden door een van de rechters die het
vonnis of arrest in hoger beroep velden,
en terwijl het proces-verbaal van de terechtzitting van de twintigste correctionele kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel van 22 februari
1985 - terechtzitting waarop de zaak
volledig hernomen en behandeld werd
-, en het proces-verbaal van de terechtzitting van dezelfde kamer van 15 maart
1985 waarop het vonnis uitgesproken
werd, alsook het vonnis zelf vermelden
dat de rechtbank was samengesteld uit
de heren Winderickx en Bulthe en mevrouw Calewaert, allen rechters; het vonnis daarentegen stelt dat het verslag was
uitgebracht door rechter mevrouw Norman, zodat het vonnis, nu het uitdrukkelijk stelt dat het verslag werd uitgebracht door rechter Norman, terwijl deze
rechter geen deel uitmaakte van de
rechtbank die het vonnis velde, schending inhoudt van de artikelen 779 van
het Gerechtelijk Wetboek en 209 van het
Wetboek van Strafvordering :

Overwegende dat uit de vermeldingen van het proces-verbaal van
de terechtzitting van 22 februari
1985 blijkt dat op die datum het
onderzoek van de zaak in zijn geheel werd hernomen door de correctionele rechtbank, samengesteld uit
de rechters Winderickx, Bulthe en
Calewaert, en dat de rechter Bulthe
verslag uitbracht; dat uit het bestreden vonnis blijkt dat uitspraak werd
gedaan door dezelfde rechters, zodat
het vonnis werd gewezen door een
regelmatig samengestelde rechtbank;
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vullende wijze uit het vonnis of het
arrest;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vorderingen :

A. van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten tegen eiser :
Overwegende dat eiser heeft verklaard afstand te doen van zijn
voorziening, op grond dat de beslissing geen eindbeslissing is in de zin
van artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering en onder voorbehoud
opnieuw cassatieberoep in te stellen
nadat de rechters hun rechtsmacht
volledig zullen hebben uitgeoefend;
Overwegende dat verweerster een
provisionele schadevergoeding vorderde van een frank met rente en
kosten en haar eis schatte op twee
miljoen frank; dat het bestreden
vonnis, met bevestiging van het beroepen vonnis, die eis inwilligt;
Overwegende dat de rechters, nu
zij niets hebben aangehouden waarover zij later uitspraak zullen doen,
hun rechtsmacht volledig hebben
uitgeoefend, zodat hun beslissing
een eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering;
Dat er geen aanleiding toe bestaat
om akte van de afstand te verlenen;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382 en 1383 van het BurgerOverwegende dat daaraan geen lijk Wetboek,
afbreuk doet de vermelding in het
doordat het vonnis, na vastgesteld te
bestreden vonnis dat verslag werd hebben dat verweerder Van der Steen
uitgebracht door de rechter Norman; artikel 23.2.3 van het Wegverkeersregledat immers het vervullen van de ment van 1 december 1975 overtreden
had en na hem hiervoor strafrechtelijk
wettelijk voorgeschreven pleegvor- veroordeeld
te hebben, besliste dat deze
men ter terechtzitting moet blijken · verkeersovertreding niet in causaal veruit het proces-verbaal van de te- band stond met de schade, verweerder
rechtzitting waarop die pleegvormen Vander Steen derhalve vrijsprak van de
werden vervuld en slechts op aan- tenlastelegging A (onopzettelijk toebren-
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gen van slagen of verwondingen aan
Johnny Vrijders en Willy Manaert), verweerster Comelco voor deze tenlastelegging A buiten zake stelde, de burgerlijke
partijen afwees van hun eis tegen Van
der Steen en Comelco, besliste dat de
fout in hoofde van eiser de enige oorzaak was van de schade van de burgerlijke partijen en eiser volledig aansprakelijk stelde voor aile schade van de
burgerlijke partijen, dit alles op grond
dat « ( ...) op het ogenblik van de feiten
de zichtbaarheid op deze rechtlijnige
(weg} goed was, (... ) het in dubbel file geparkeerde voertuig van Van der Steen
geen onvoorziene hindernis kon uitmaken voor De Metsler "•
terwijl, eerste onderdeel, het vonnis
dat het causaal verband tussen de overtreding van artikel 23.2.3 van het Wegverkeersreglement door Van der Steen
en de schade ontkent, niet antwoordt op
de appelconclusie van eiser waarin op
bladzijde twee ingeroepen was dat het in
dubbele file parkeren in oorzakelijk verband stond met het ongeval en de schade wegens de gevaarlijke vernauwing
van de rijbaan, wegens het hinderen van
de normale vooruitzichten van de andere
bestuurders en wegens het hinderen van
de zichtbaarheid van de andere bestuurders, zodat het vonnis, bij gebrek aan
antwoord op dit verweer, niet regelmatig
gemotiveerd is en artikel 97 van de
Grondwet schendt;

tweede onderdeel, de feitenrechter die
vaststelt dat twee in een verkeersongeval betrokken bestuurders elk een fout
begingen, overeenkomstig de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
slechts dan wettelijk kan beslissen dat
de fout van de ene bestuurder niet in
causaal verband stond met de schade,
wanneer hij vaststelt dat de schade, zoals ze in concreto bestond, ook zou ontstaan zijn zonder de fout van die ene bestuurder; overeenkomstig dezelfde artikelen 1382 en 1383 uit de enkele vaststelling dat de fout van de ene weggebruiker
voor de andere weggebruiker geen onvoorzienbare hindernis vormde, niet wettelijk kan worden afgeleid dat de fout
van die ene weggebruiker niet in causaal
verband stond met cle schade, en terwijl
het vonnis derhalve op grond van de enkele vaststelling dat de fout van verweerder Van der Steen, het in dubbele file
parkeren, geen onvoorzienbare hindernis
kon uitmaken voor eiser, niet wettelijk
kon beslissen dat de fout van Van der
Steen niet in causaal verband stond met
de schade, zonder dat het vonnis ook
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vaststelde dat de schade, zoals ze zich in
concreto had voorgedaan, ook zou ontstaan zijn als verweerder Van der Steen
niet in dubbele file geparkeerd had en
artikel 23.2.3 van het Wegverkeersreglement niet overtreden had, zodat het vonnis niet wettelijk verantwoord is en
schending inhoudt van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
minstens niet regelmatig gemotiveerd is
en artikel 97 van de Grondwet schendt :

Overwegende dat voor de feitenrechter geen geding werd gevoerd
tussen enerzijds eiser en anderzijds
Joseph Vander Steen, medebeklaagde, en de voor hem civielrechtelijk
aansprakelijke N.V. Comelco;
Overwegende dat de omstandigheid dat de rechters op civielrechtelijk gebied Joseph Vander Steen en
de N.V. Comelco niet medeaansprakelijk verklaren voor de schade geleden door verweerster, zonder invloed blijft op de veroordeling van
eiser ten aanzien van verweerster,
derde schadelijdster; dat immers eiser, zelfs in geval van verdeling van
de aansprakelijkheid tussen hem en
zijn medebeklaagde, gehouden blijft
ten aanzien van verweerster tot vergoeding van de gehele schade;
Dat het middel mitsdien, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk
is;
B. van Johnny Vrijders en Willy
Mannaert tegen eiser :
Overwegende dat eiser verklaard
heeft zonder berusting afstand te
doen van zijn voorziening;
III. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen Joseph Vander
Steen, medebeklaagde, en tegen de
beslissing op de vordering van het
openbaar ministerie tegen N.V. Comelco, civielrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat eiser geen hoedanigheid heeft om tegen die beslissing cassatieberoep in te stellen;
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Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorziening,
in zoverre zij gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vorderingen van de tweede en derde
verweerder; verwerpt de voorziening
voor het overige; veroordeelt eiser in
de kosten.
21 oktober 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. D'Haenens- Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Simont.

3o De bepalingen van art. 193 Sv. volgens

welke de correctionele rechtbank, wanneer zij zich onbevoegd verklaart omdat het feit een misdaad is, de beklaagde naar de onderzoeksrechter
verwijst en zelf een bevel tot aanhouding kan verlenen, zijn niet toepasselijk als de rechtbank, volgens de akte
waarbij de zaak voor de rechtbank
aanhangig wordt gemaakt, niet bevoegd is voor dat feit (2}.

(DE MEESTER F. T. DE MEESTER L., WAUMANS,
VAN STEERTHEM, VAN CAUWENBERGHE, SEMINCK, DE GANSEMAN, BETON-WEGENBOUW
N.V., BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE
WERKEN, WEGENFONDS)
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KAMER -

21 oktober 1986

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN DESKUNDIGENONDERZOEK NIET VAN TOEPASSING.

ART. 62BIS SV.

2° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN EENSTEMMIGHEID DOOR RET HOF VAN BEROEP VASTGESTELD IN EEN GEVAL WAARIN
ZULKS NIET IS VEREIST - GEVOLG.

3° RECHTBANKEN

-

STRAFZAKEN
VASTSTELLING VAN DE CORRECTIONELE
RECHTBANK DAT RET FElT EEN MISDAAD IS
- VERWIJZING NAAR DE ONDERZOEKSRECHTER- BEVEL TOT AANHOUDING- BEVOEGDHElD - SV., ART. 193 - GRENZEN.

lo Voor de uitvoering van de hem door

de onderzoeksrechter gegeven opdracht is de deskundige niet gebonden
door de bepalingen van art. 62bis Sv.,
volgens welke de onderzoeksrechter
onder bepaalde voorwaarden buiten
zijn arrondissement daden van opsporing of van gerechtelijk onderzoek kan
verrichten.
2o De vaststelling in een arrest van het

hoi van beroep dat de beslissing met
eenparige stemmen van zijn ]eden is
gewezen, hoewel te dezen die eenstemmigheid niet was vereist om de beslissing te verantwoorden, heeft geen nietigheid van het arrest tot gevolg (1).
(1) Zie Cass., 29 sept. 1982, A.R. nr. 2438
(A.C., 1982-83, nr. 74).

(A.R. nr. 9606}

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 9 januari 1984
(nummers 51.899, 51.900, 51.901,
51.904 en 51.905), 24 januari 1984
(nummer 52.051) en 25 maart 1985
(nummer 54.770) door het Hof van
Beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorziening van Frans De
Meester:

2. tegen het eindarrest nummer
54.770 van 25 maart 1985 :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :

2. tegen eiser :
Over het zesde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 62bis van het
Wetboek van Strafvordering, zoals inge-

1-----------------(2) Art. 193 Sv. vindt geen toepassing ingeval de beklaagde door het onderzoeksgerecht
naar de correctionele rechtbank was verwezen; als de rechtbank zich onbevoegd heeft
verklaard kan de zaak niet naar de onderzoeksrechter worden verwezen zonder dat de
rechtspleging tot regeling van rechtgebied
wordt toegepast.
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voegd bij artikel 2 van de wet van 27
maart 1969, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het hof van beroep in het arrest van 25 maart 1985, na te hebben
vastgesteld dat eiser en Leopold De
Meester aanvoerden dat de opdracht van
de onderzoeksrechter aan de deskundige
Van Nieuwenburg om zich naar de Lenniksebaan te begeven, niet eens de toepassing van artikel 62bis van het Wethoek van Strafvordering vermeldde of
voorzag, zodat de aldaar uitgevoerde
vaststellingen en verrichtingen - bij gebrek aan validatie door de plaatselijke
bevoegde onderzoeksrechter nietig
zijn, oordeelt dat « hoewel inderdaad
voormelde opdracht niet uitdrukkelijk
naar artikel 62bis van het Wetboek van
Strafvordering verwijst, zeer duidelijk
(blijkt) en uit de tekst en uit de inhoud
van de opdracht dat zij voor haar uitvoering op voormeld artikel steunt » en dat
« daarbij nog (komt) dat aile opdrachten
aan de politiediensten, meer bepaald aan
de gerechtelijke politie, waarbij hun medewerking gevorderd wordt aan de uitvoering van de opdracht van de deskundige, op grond van artikel 62bis van het
Wetboek van Strafvordering gegeven
werden ''• en eisers kritiek op dit punt
dus verwerpt,

terwijl Leopold De Meester in zijn conclusie in graad van beroep aanvoerde
« dat de onderzoeksrechter, in het kader
van het gerechtelijk onderzoek, bevoegd
is daden van onderzoek te stellen binnen
zijn ambtsgebied, dat de onderzoeksrechter in casu op 29 oktober 1979 een deskundige aanstelde, namelijk de heer Van
Nieuwenburg, met de opdracht zoals omschreven in de akte van aanstelling van
29 oktober 1979, dat deze opdracht onder
meer inhield dat de deskundige zich
diende te begeven naar de Lenniksebaan, grondgebied Anderlecht, dat Anderlecht buiten het ambtsgebied van de
onderzoeksrechter te Gent lag, dat bijgevolg deze opdracht diende gevalideerd te
worden door de terzake bevoegde onderzoeksrechter, dat dit des te meer het geval was nu de deskundige ook kernen
boorde in de rijbaan en deze medenam
naar Gent, dat deze deskundige, naast
het boren van kernen, ook de plaatsen
aanduidde waar diende geboord, dat hij
bijgevolg daden van onderzoek stelde
ingevolge delegatie door de onderzoeksrechter, dat immers dit optreden tot doel
had een mogelijk misdrijf op te sporen,
dat trouwens de onderzoeksrechter dit
zelf had gedaan op de E3, dat bijgevolg
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deze expertiseverrichtingen nietig zijn
wegens onbevoegdheid ratione loci van
de onderzoeksrechter en de door hem
aangestelde deskundige, dat terzake
geen toepassing kan gemaakt van artikel
62bis van het Wetboek van Strafvordering, dat de toepassing van dit artikel
uitzonderlijk moet zijn (Parlementaire
Bescheiden Senaat, zitting 1968-69, nummer 112), dat de onderzoeksrechter duidelijk dient aan te tonen waarom hij
rechtstreeks optreedt of laat optreden,
dat in casu het vaststaat dat op de akte
van 29 oktober 1979, met aanstelling van
de deskundige, niets vermeld staat nopens de toepassing van artikel 62bis van
het Wetboek van Strafvordering en van
de ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die een rechtstreeks optreden toelaten, dat dit zeker niet mogelijk is door
te refereren naar andere opdrachten die
dan nog van latere datum zijn », alsmede
dat verschillende kantschriften niet eens
een dringend karakter konden vertonen,
aangezien zij slechts lange tijd nadien
uitgevoerd werden, wat met voorbeelden
werd gestaafd (zie respectievelijk conclusie in graad van beroep, pagina's 1, 2 en
3 bovenaan, en pagina 4); eiser in zijn
conclusie in graad van beroep onder
meer, door overname van de conclusie
genomen in eerste aanleg, expliciet aanvoerde dat « er dus (dient) geconcludeerd
te worden dat - zo de openbare vordering enige handeling van een onderzoeksrechter buiten dezes ambtsgebied
en in toepassing van artikel 62bis van
het Wetboek van Strafvordering gesteld
tot bewijslevering van zijn publieke vordering aanwendt - het de bewijslast
draagt van de geldigheid van dergelijke
ambtsdaad of beschikking, naargelang
de onderzoeksrechter zelf buiten zijn
ambtsgebied optreedt, of derden op zijn
bevel doet optreden » (conclusie in graad
van beroep, pagina 16, nummer 6); de opdracht van 29 oktober 1979, waarbij de
heer onderzoeksrechter aan de heer Ir.
A. Van Nieuwenburg opdracht gaf zich
naar het arrondissement Brussel te begeven, slechts zijn eigenlijke opdracht
vermeldt, met name : « zich te begeven
naar de Lenniksebaan, grondgebied Anderlecht, ten einde aldaar kegels te boren uit de wegverharding en ons in een
met redenen omkleed verslag te zeggen
of de werken uitgevoerd werden zoals
voorgeschreven in het lastenboek en in
het typebestek »; deze opdracht noch tekstueel, noch naar de inhoud laat blijken
van het voorhanden zijn van omstandigheden, op grond waarvan de toepassing
van artikel 62bis van het Wetboek van
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Strafvordering zou kunnen vastgesteld
worden, en evenmin eenvoudig laat uitschijnen dat artikel 62bis van het genoemde wetboek zou zijn toegepast; artikel 62bis van het Wetboek van Strafvordering alleszins vereist d!7.t minstens
melding zou worden gemaakt op de betreffende akte of ordonnantie tot uitvoering van een onderzoeksmaatregel buiten het arrondissement waarbinnen de
onderzoeksrechter territoriaal mag optreden, van het feit dat betrokken opdracht
of verzoek gesteund wordt op of de toepassing uitmaakt van genoemd artikel
62bis, zodat,
eerste onderdeel, het hof van beroep
in zijn arrest van 25 maart 1985 de bewijskracht miskent van de opdracht van
29 oktober 1979 van de onderzoeksrechter aan de deskundige, nu het er een betekenis of draagwijdte aan toekent die
totaal onverenigbaar is met de bewoordingen ervan (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek};
tweede onderdeel, de vaststelling dat
andere opdrachten (aan politiediensten
en meer bepaald leden van de gerechtelijke politie) waarbij medewerking wordt
gevorderd bij de uitvoering van de opdracht van de deskundige, zoals verwoord in de akte van aanstelling van 29
oktober 1979, op grond van artikel 62bis
van het Wetboek van Strafvordering werden gegeven, geenszins volstaat om te
getuigen van het voorhanden zijn van
dringende en ernstige omstandigheden,
ten tijde van de uitvaardiging van de opdracht aan de deskundige zelf, waardoor
de toepassing van artikel 62bis van het
Wetboek van Strafvordering zou kunnen
worden gerechtvaardigd (schending van
artikel 62bis van het Wetboek van Strafvordering}, minstens geen antwoord verstrekt op het verweer door Leopold De
Meester geuit, dat diverse kantschriften
niet eens een dringend karakter vertonen aangezien zij slechts lange tijd nadien werden uitgevoerd (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat de verrichtingen van
de gerechtsdeskundige nietig zijn,
omdat zij werden uitgevoerd buiten
het ambtsgebied van de opdrachtgevende onderzoeksrechter, zonder dat
de aan de deskundige gegeven opdracht uitvoerbaar was verklaard
door de onderzoeksrechter van de
plaats waar de verrichtingen dien-
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den te geschieden en zonder dat in
de opdracht aan de deskundige melding werd gemaakt, overeenkomstig
artikel 62bis van het Wetboek van
Strafvordering, dat er ernstige en
dringende omstandigheden voorhanden waren;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 62bis, tweede lid, van het
Wetboek van Strafvordering, de
onderzoeksrechter die optreedt binnen zijn territoriale bevoegdheid, zoals bepaald bij het eerste lid van
voormeld artikel 62bis, buiten zijn
arrondissement alle tot zijn bevoegdheid behorende daden van opsporing of gerechtelijk onderzoek
kan verrichten of gelasten, wanneer
hij van oordeel is dat ernstige en
dringende omstandigheden zulks
vereisen;
Overwegende dat artikel 62bis van
het Wetboek van Strafvordering aileen betrekking heeft op daden van
opsporing of onderzoek die de
onderzoeksrechter zelf verricht of
die hij, krachtens zijn delegatie- of
vorderingsrecht, doet verrichten
door officieren van gerechtelijke politie;
Overwegende dat de verrichtingen
van een deskundige, aangesteld
door de onderzoeksrechter, geen daden zijn van opsporing of van
onderzoek, ook niet wanneer, zoals
ten deze, de opdracht onder meer
het boren van kernen omvat op het
wegdek waarover zijn deskundigenonderzoek gaat;
Overwegende dat hieruit volgt dat
de door de onderzoeksrechter aangestelde deskundige niet handelt
krachtens het delegatie- of vorderingsrecht van de onderzoeksrechter, maar enkel krachtens de hem
gegeven opdracht, zodat artikel
62bis, tweede lid, van het Wetboek
van Strafvordering geen toepassing
vindt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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IV. Op de voorziening van de N.V.
Beton-Wegenbouw:

2. tegen het eindarrest nummer
54.770 van 25 maart 1985:
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van het algemeen rechtsbeginsel inzake het geheim karakter van de
beraadslaging van hoven en rechtbanken, dat de strafrechter verbiedt, behoudens strafverzwaring in graad van beroep, aan te geven of te vermelden welke
overtuiging de respektievelijke rechters
toegedaan waren, zoals dat bevestiging
vindt, onder meer, in de artikelen 193bis
en 211bis van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het hof van beroep in de bestreden beslissing, op strafrechtelijk gebied, na het beroepen vonnis deels te
hebben tenietgedaan, opnieuw wijzend,
met eenparigheid van stemmen, zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen
van de feiten ten laste van Eddy Van
Steerthem, Gilbert Van Cauwenberghe,
Erik Seminck en Etienne De Ganseman,
op grand van de rechtstreekse dagvaardingen aan hen door eiseres gericht,
terwijl het een algemeen beginsel uitmaakt dat in strafzaken de rechtbank of
het hof, behoudens verplichte vaststelling van de eenparigheid der stemmen in
geval van strafverzwaring, geen precisering of verduidelijking mag verschaffen
inzake de overtuiging der respektievelijke rechters bij de beoordeling van de
voorliggende zaak; de rechtbank of het
hof die geen strafverzwaring uitspreken,
of een strafverzwaring uitspreken jegens
een of meerdere beklaagden, alleszins jegens de, of de andere partijen zich dienen te beperken tot de vermelding van
de getroffen beslissing, zonder precisering nopens de beoordeling binnen de
rechtbank of het hof; de eenparigheid
der stemmen, door het hof van beroep
ten deze vastgesteld in limine van het
dispositief, en derhalve geldend voor aile
in het dispositief vermelde beslissingen,
niet diende vastgesteld te worden voor
de onbevoegdheidsverklaring inzake de
lastens partijen Van Steerthem, Van
Cauwenberghe, Seminck en de Gauseman gelegde feiten, zodat het hof van beroep, door in het arrest van 25 maart
1985 aan te geven dat alle rechters de
overtuiging waren toegedaan dat het hof
onbevoegd was kennis te nemen van de
ten laste van de rechtstreeks gedaagden
gelegde feiten, het in de aanhef van het
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middel vermeld algemeen rechtsbeginsel
schendt:

Overwegende dat de vaststelling
in een arrest dat de besliss~ng genamen is met eenparige stemmen van
de leden van het hof van beroep,
niettegenstaande die eenparigheid,
niet was vereist om de beslissing
naar recht te verantwoorden, geen
nietigheid van het arrest meebrengt;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 182,
193 van het Wetboek van Strafvordering,
artikel 182, zoals gewijzigd bij artikel 1,
95°, van de wet van 10 juli 1967,
doordat het hof van beroep in het arrest van 25 maart 1985, nopens de toelaatbaarheid van de rechtstreekse dagvaardingen en de rechtsgeldigheid van
de erop gesteunde tussenkomst van eiseres, oordeelt dat « zoals voor de eerste
rechter (... ) het gebleken is dat de ten
verzoeke van deze partij betekende
rechtstreekse dagvaardingen ten laste
van de rechtstreeks gedaagden feiten opgeven, niet aileen te beschouwen als oplichtingen (zoals in deze rechtstreekse
dagvaardingen vermeld) maar ook feiten
die in deze dagvaardingen nader beschreven worden als zijnde het opstellen
en het gebruik maken van beweerde valse dagrapporten ... en van beweerde valse vorderingsstaten betreffende deze
werken en verder als het opstellen en
het gebruik maken van beweerde valse
formulieren uitgekeerde lonen (...) waarin valse vermeldingen voorkomen, namelijk (... ) (dagvaardingen tegen Van Steerthem en Van Cauwenberghe) en als
zijnde het opstellen of doen opstellen en
het gebruik maken of doen gebruik rnaken van beweerde valse dagrapporten en
vorderingsstaten (dagvaarding tegen Seminck en De Ganseman), dat deze feiten
ingeroepen worden als de bedrieglijke
maneuvers om de beweerde oplichtingen
te plegen (...) niet weg(neemt) dat zij
niets anders kunnen zijn dan valsheden
in geschrifte en het gebruik van valse
stukken, dus misdrijven met criminele
straffen beteugeld en derhalve misdaden
deze beteugeling (... ) van toepassing
(blijft) wanneer aanvaard zou worden
dat de feiten van oplichting en de valsheden samenlopende misdrijven zijn en
evenveel indien aangevoerd zou worden
dat een enkel feit al deze misdrijven
heeft opgeleverd (artikelen 61 en 65 van
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het Strafwetboek), als misdaden te omschrijven feiten (...) slechts tot de
bevoegdheid van de correctionele rechtbank (behoren), na eventuele aanneming
van verzachtende omstandigheden door
de raadkamer die dan deze feiten naar
de correctionele rechtbank kan verwijzen (artikel 2 van de wet van 4 oktober
1867), de verzachtende omstandigheden
die door de raadkamer aanvaard werden
ten voordele van de beklaagden Frans
De Meester, Leopold De Meester en
Waumans Jean-Pierre (... ), natuurlijk aileen (gelden) voor hen persoonlijk en
derhalve, zeker niet wat de voormelde
rechtstreekse gedaagden betreft, de eerste rechter ( ... ) zich dan ook terecht onbevoegd verklaard (heeft) om te oordelen
over de feiten bevat in de rechtstreekse
dagvaardingen ten verzoeke van de N.V.
Beton-Wegenbouw, betekend aan Van
Steerthem Eddy, Van Cauwenberghe Gilbert, Seminck Eric en De Ganseman
Etienne, waar de eerste rechter onbevoegd was om kennis te nemen van
voormelde feiten, hij derhalve ook onbevoegd (was) om te oordelen of artikel 193
van het Wetboek van Strafvordering
erop zou moeten toegepast worden, dit
(... ) tevens mede(brengt) dat het hof niet
alleen geen kennis mag nemen van deze
vorderingen, maar ook van alle verdere
middelen en conclusies van de partij
N.V. Beton-Wegenbouw »,en zich dusonbevoegd verklaart inzake de rechtstreekse dagvaardingen van eiseres,
terwijl, zoals door eiseres in conclusie
voor het hof van beroep voorgehouden,
de vier rechtstreeks gedaagden ten laste
werd gelegd « met oogmerk om zich zaken toe te eigenen die aan een andere
toebehoren, zich gelden, roerende goederen, verbintenissen, kwijtingen of schuldbevrijdingen, te hebben doen afgeven of
afleveren, hetzij door het gebruik maken
van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door het aanwenden van listige kunstgrepen om te doen geloven aan
het bestaan van valse ondernemingen,
van een denkbeeldige macht of van een
denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op
andere wijze misbruik te maken van het
vertrouwen of van de lichtgelovigheid »,
en eiseres desbetreffende preciseerde
dat << die kwalificatie de volledige en
juiste weergave is van de omschrijving
van het wanbedrijf van oplichting; dat
men deze tekst trouwens aantreft in de
ordonnantie van verwijzing van 16 juni
1982 », en dat « die kwalificatie in de
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rechtstreekse dagvaardingen aangevuld
wordt met de aanduiding van de bedrieglijke middelen welke aangewend werden
door ge'intimeerden om als daders of als
mededaders de hun ten laste gelegde oplichtingen te plegen en met de vermelding van de opgelichte bedragen »; de
correctionele rechtbank, en later het hof
van beroep, aldus onbetwistbaar bevoegd
waren kennis te nemen van deze feiten,
door de rechtstreeks dagende partij van
in den beginne uitsluitend omschreven
als oplichting; de omstandigheid dat
achteraf de correctionele rechtbank of
het hof van beroep van oordeel waren
dat de ten laste van de rechtstreeks gedaagden gelegde feiten tevens een valsheid in geschrifte of het gebruik van valse stukken uitmaakte, waarover zij in
beginsel niet bevoegd waren te oordelen,
niet impliceert dat de rechtbank of het
hof zich onbevoegd konden verklaren om
kennis te nemen van de ten laste gelegde feiten, zoals zij oorspronkelijk, en
steeds, door de rechtstreeks dagende
partij werden gekwalificeerd, en de zaak
eventueel, na vaststelling dat de feiten
met criminele straffen gesanctioneerd
werden, overeenkomstig artikel 193 van
het Wetboek van Strafvordering naar de
bevoegde onderzoeksrechter te verwijzen, zodat het hof van beroep niet aileen
de bewijskracht, verbonden aan de rechtstreekse dagvaardingen ten laste van de
heren Van Steerthem, Van Cauwenberghe, Seminck en De Ganseman, miskent
door te oordelen dat zij ook de misdrijven valsheid in geschrifte en gebruik
van valse stukken beogen (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek), doch tevens op
onwettige wijze de aanhangigmaking
van een zaak bij de correctionele rechtbank, door middel van een rechtstreekse
dagvaarding, beperkt door de door de
rechtstreeks dagende partij gegeven
kwalificatie der feiten te substitueren
door een andere, en op grond hiervan
zijn onbevoegdheid uit te spreken
(schending van artikel 182 van het Wethoek van Strafvordering, zoals gewijzigd
bij artikel 1, 95", van de wet van 10 juli
1967), en bijgevolg tevens op onwettige
wijze nalaat, na de vaststelling dat de
ten laste van de rechtstreeks gedaagden
gelegde feiten strafbaar zijn met criminele straffen, de zaak naar de bevoegde
onderzoeksrechter te verwijzen (schending van artikel 193 van het Wetboek
van Strafvordering) :

Overwegende dat, naar luid van
artikel 193 van het Wetboek van
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Strafvordering, indien het feit strafbaar is met criminele straf, de correctionele rechtbank terstond het
bevel tot bewaring of het bevel tot
aanhouding kan verlenen en zij de
beklaagde verwij st naar de bevoegde onderzoeksrechter;
Overwegende dat artikel 193 van
het Wetboek van Strafvordering enkel toepassing vindt indien, met betrekking tot een feit, dat naar de
wet een wanbedrijf oplevert en
waaromtrent de strafvordering regelmatig was aanhangig gemaakt
bij de correctionele rechtbank, tijdens het onderzoek ter terechtzitting blijkt dat dit feit een misdaad
oplevert; dat die wetsbepaling echter
niet toepasselijk is indien een feit,
zoals dit in de dagvaarding is aangebracht, naar de wet een misdaad
oplevert;
Overwegende dat eiseres bij
rechtstreekse dagvaarding de verweerders voor de correctionele
rechtbank had gedagvaard ter zake
van oplichting (telastleggingen C, D
en E), gepleegd door middel van
kunstgrepen << bestaande in het opstellen en in het gebruik maken van
beweerde valse dagrapporten betreffende de werken en de leveringen
op de werf "Lenniksebaan, te Anderlecht " en van beweerde valse vorderingsstaten betreffende deze werken » (telastlegging C, eerste verweerder), << bestaande in het opstellen en in het gebruik maken van
beweerde valse formulieren " uitgekeerde lonen" betreffende werken
van sneeuwruimen (...) waarin valse
vermeldingen voorkomen, namelijk
lonen die zij zouden hebben ontvangen maar die hun geheel of ten dele
niet werden uitbetaald, met als gevolg dat daaromtrent nadien opgemaakte en ingediende staten en recapitulerende staten voor uitgevoerde werken van sneeuwruiming ook
valse vermeldingen inhouden (... ) ,
(telastlegging D, eerste en tweede
verweerder), << bestaande in het opstellen of doen opstellen en in het
gebruik maken of doen maken van
beweerde valse dagrapporten en

vorderingsstaten betreffende
de
werken en de leveringen op de werf
" Lenniksebaan,
te
Anderlecht"
( ... ) » (telastlegging E, derde en vierde verweerder);
Overwegende dat het arrest, met
de redengeving die het vermeldt en
die in het middel is weergegeven,
aan de rechtstreekse dagvaardingen
door eiseres geen betekenis en
draagwijdte toeschrijft die met de
bewoordingen ervan onverenigbaar
is, mitsdien de bewijskracht ervan
niet miskent, en zonder schending
van artikel 193 van het Wetboek van
Strafvordering de beslissing naar
recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
·aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten van hun respectieve
voorziening.
21 oktober 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Butzler, P. Moriau, Brussel.
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KAMER -

21 oktober 1986

RECHTERLIJK GEWIJSDE -

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VONNIS WAARIN WORDT BESLIST DAT DE BEKLAAGDE ALLEEN AANSPRAKELIJK IS TWEEDE VONNIS WAARIN WORDT BESLIST
DAT DE BURGERLIJKE PARTIJ EEN FOUT
HEEFT BEGAAN- SCHENDING VAN RET GEZAG VAN GEWIJSDE.

Wanneer een vonnis dat, bij ontstentenis
van hager beroep, in kracht van gewijsde is gegaan, de beklaagde op de
strafvordering heeft veroordeeld en, op
de burgerlijke rechtsvordering, heeft
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beslist dat alleen de beklaagde aansprakelijk is, met uitsluiting o.m. van
de burgerlijke partij, kan de strafrechter, die achteraf op de burgerlijke
rechtsvordering uitspraak doet, niet
zonder miskenning van het gezag van
gewijsde beslissen dat de burgerlijke
partij zelf een !out heeft begaan die in
oorzakelijk verband staat met de schade (1).

(NELISSEN P., NELISSEN J.-L., SCHEFFER T. HODBEN G., HOUBEN J., MARIS C., MARIS J.,
MARIS W., NOORDSTAR EN BOERHAAVE N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 9820)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 juni 1985 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwe~ende dat het arrest enkel
uitspraall doet op civielrechtelijk gebied;
I. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op
de civielrechtelijke vorderingen van
Gerard Houben en Magdalena Bouduin, Jeanine Houben, Constant Maris en Maria Schuyten, Jos Maris en
Willy Maris tegen de eisers :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 23, 24,
25, 26, 28 van het Gerechtelijk Wetboek,
153, 161, 176, 189, 190 en 211 van het
Wetboek van Strafvordering, en uit de
miskenning van het recht van verdediging,
doordat het arrest eerste eiser, Nelissen Patrick, en zijn beide ouders, de
tweede en de derde eiser, Nelissen JeanLouis en Scheffer Paulina, solidair veroordeelt om te betalen aan de burgerlijke partijen Houben Gerard en Bouduin Magdalena 205.740 frank, Houben
Gerard 130.000 frank, Bouduin Magdalena 130.000 frank, Houben Jeanine 35.000
frank, Maris Constant en Schuyten Ma-

------------------1
(1) Zie Cass., 10 mei 1977 (A.C., 1977, 925);
26 nov 1980, A.R. nr 1249 (ibid., 1980-81, nr.
187) en 28 okt. 1981, A.R. nr
1868
(ibid., 1981-82, nr 148).
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rie 195.520 frank, Maris Constant 130.000
frank, Schuyten Marie 130.000 frank,
Maris Jos 20.000 frank, Maris Willy
20.000 frank, op de gronden dat: « (eerste eiser) Patrick Nelissen op 18 januari
1981 met zijn voertuig in aanrijding
kwam met de gemetselde brugleuning op
de Reppelerweg te Bocholt; dat bij dit
ongeval Lucien Houben en Carine Maris,
die heiden op de zetel naast de bestuurder hadden plaatsgenomen zonder veiligheidsgordel, de dood hebben gevonden;
dat (eerste eiser) bij vonnis van 22 april
1982 veroordeeld werd uit hoofde van onopzettelijke doding, overdreven snelheid
en niet-inschrijving van het voertuig tot
een enkele straf en uit hoofde van alcoholintoxicatie tot een afzonderlijke straf;
dat deze beslissing in kracht van gewijsde is gegaan; dat in ditzelfde vonnis
wordt beslist dat "op burgerlijk gebied
de beklaagde de volledige verantwoordelijkheid voor het ongeval dient te dragen ", dat gepreciseerd wordt "dat het
ongeval uitsluitend te wijten is aan de
onvoorzichtigheid van beklaagde (... ) ";
dat de eerste rechter aldus duidelijk en
ondubbelzinnig heeft beslist dat de volledige verantwoordelijkheid voor het verkeersongeval ten laste van beklaagde,
thans eerste eiser, valt en dat hij gehouden is tot de volledige schadevergoeding
van de door derden geleden schade; dat
de omstandigheid dat de eerste rechter
daaraan heeft toegevoegd " dat op burgerlijk gebied de zaak niet in staat is
voor behandeling en de beslissing ten
grande en de behandeling op burgerlijk
gebied moet worden uitgesteld sine die"
aileen kan slaan op het verder onderzoek van twee problemen : te weten wie
als benadeelde kan beschouwd worden
en welke de omvang van de geleden
schade is; dat echter de beslissing over
de "volledige verantwoordelijkheid " van
eerste eiser niet meer kan worden aangevochten, nu de beslissing van de eerste rechter dienaangaande in kracht van
gewijsde is gegaan; (... ) dat de eisers (ten
onrechte) aanvoeren dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen de
aansprakelijkheid voor het ongeval " in
se" en de " kwestie van de onnodige
aanvaarding van een risico door de
slachtoffers "; dat de eisers ook ten onrechte aanvoeren dat de eerste rechter
zich niet over de aansprakelijkheid van
de beklaagde kon uitspreken alvorens de
ontvankelijkheid van de eisen van de
burgerlijke parfij te onderzoeken; dat er
geen principieel bezwaar bestaat tegen
de vaststelling dat een beklaagde de uitsluitende aansprakelijkheid draagt voor
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de aangerichte schade terwijl pas daarna
de ontvankelijkheid van de burgerlijkepartijstellingen en de gegrondheid van
hun vordering wordt onderzocht >>,

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis
van 22 april 1982 van de Correctionele
Rechtbank te Tongeren enerzijds beslist
dat op burgerlijk gebied eerste eiser de
volledige verantwoordelijkheid voor het
ongeval dient te dragen, daar het ongeval uitsluitend te wijten is aan de onvoorzichtigheid van eerste eiser en, anderzijds, dat op burgerlijk gebied de
zaak niet in staat is voor behandeling en
beslissing ten gronde en de behandeling
der zaak op burgerlijk gebied moet uitgesteld worden « sine die >>; dat dergelijke motieven en beslissingen, die inhouden dat de grond der burgerlijke
vordering tegelijk behandeld en uitgesteld wordt, tegenstrijdig en dubbelzinnig zijn, zodat het vonnis van 22 april
1982 van de Correctionele Rechtbank te
Tongeren op dit punt geen gezag van gewijsde heeft (schending van de artikelen
23, 24, 25, 26 van het Gerechtelijk Wethoek), noch kracht van gewijsde (scherrding van artikel 28 van het Gerechtelijk
Wetboek), zodat het onderzoek van de
gebeurlijke
medeverantwoordelijkheid
van de slachtoffers van het ongeval, wegens aanvaarding van het risico, door dit
vonnis van 22 april 1982 niet belet werd;
dat daarbij dit vonnis van 22 april 1982
zich niet over de ontvankelijkheid van
de burgerlijke vorderingen van de verweerders heeft uitgesproken, zodat het
dientengevolge evenmin gezag of kracht
van gewijsde kon hebben over de grond
van deze burgerlijke vorderingen (scherrding van de artikelen 23, 24, 25, 26, 28
van het Gerechtelijk Wetboek, 161 en 189
van het Wetboek van Strafvordering);
tweede onderdeel, nu het beroepen
vonnis van 6 oktober 1983 van de Correctionele Rechtbank te Tongeren niet tenietgedaan is in zoverre het de vorderingen van de burgerlijke partijen ontvankelijk heeft verklaard, het arrest ten
onrechte heeft geoordeeld dat de gebeurlijke medeverantwoordelijkheid der inzittenden van het voertuig niet meer kon
ter sprake gebracht worden daar er
reeds eerder uitspraak werd gedaan, in
deze proceduur, over de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van eerste eiser,
door het vonnis van 22 april 1982 van dezelfde correctionele rechtbank; dat de
rechter, die over de ontvankelijkheid van
de burgerlijke vordering beslist, daarna
over de gegrondheid ervan oordeelt en
de eisers alsdan aile verweermiddelen
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over de grond van deze vordering kunnen opwerpen, ook deze betreffende de
gebeurlijke gedeelde aansprakelijkheid;
dat het arrest, door te oordelen dat het
gezag van gewijsde van het vonnis van
22 april 1982 zulks uitsloot, de bevoegdheid van de rechter (schending van de
artikelen 153, 161, 176, 189, 190 en 211
van het Wetboek van Strafvordering) en
het recht van verdediging van de eisers
miskent;
derde onderdeel, het arrest ten onrechte oordeelt dat het vonnis van 22
april 1982 van de Correctionele Rechtbank te Tongeren klaar en duidelijk over
de grond van de burgerlijke verantwoordelijkheid van eiser beslist heeft, nu hetzelfde vonnis zich niet uitspreekt over de
ontvankelijkheid van de burgerlijke vorderingen, beslist dat ze niet in staat zijn
om ten gronde te behandelen en ze sine
die uitstelt; dat zulk oordeel dubbelzinnig, duister en tegenstrijdig is, zodat de
bewijskracht van dit vonnis miskend
werd {schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek):

W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest releveert dat « ( ...) de eerste rechter (... )
duidelijk en ondubbelzinnig heeft
beslist dat de volledige verantwoordelijkheid voor het verkeersongeval
ten laste van (eerste eiser) valt en
dat hij gehouden is tot de volledige
schadevergoeding van de door derden geleden schade; (... ) de omstandigheid dat de eerste rechter daaraan heeft toegevoegd " dat op burgerlijk gebied de zaak niet in staat
is voor behandeling en de beslissing
ten gronde en de behandeling op
burgerlijk gebied moet worden uitgesteld sine die" alleen kan slaan
op het verder onderzoek van twee
problemen, namelijk te weten wie
als benadeelde kon worden beschouwd en welke de omvang van
de geleden schade is, echter de beslissing over de " volledige verantwoordelijkheid" van (eerste eiser)
niet meer kan worden aangevochten, nu de beslissing van de eerste
rechter dienaangaande in kracht
van gewijsde is gegaan; de eerste
rechter, in strijd met zijn beslissing
van 22 april 1982 die in kracht van
gewijsde was gegaan, in zijn vonnis
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van 6 oktober 1983 op de civielrechtelijke aansprakelijkheid van (eerste
eiser) is teruggekomen onder voorwendsel zijn eerder uitgesproken
vonnis te " herzien "; de eerste rechter geen rechtsmacht meer had om
zich opnieuw uit te spreken over de
burgerrechtelij ke aansprakelij kheid,
nu hij daarover reeds definitief had
beslist en dat zijn uitspraak, zelfs al
komt ze op een bevestiging van zijn
eerste beslissing neer, nietig is »;
dat het arrest vervolgens overweegt
dat « er geen principieel bezwaar
bestaat tegen de vaststelling dat een
beklaagde de uitsluitende aansprakelijkheid draagt voor de aangerichte schade, terwijl pas daarna de
ontvankelijkheid van de burgerlijkepartijstellingen en de gegrondheid
van hun vordering wordt onderzocht »;
Overwegende dat het arrest, door
te oordelen dat het vonnis van de
Correctione1e Rechtbank van Tongeren van 22 april 1982 « aldus duidelijk en ondubbelzinnig heeft beslist
dat de volledige verantwoordelijkheid voor het verkeersongeval ten
laste van (eerste eiser) valt en dat
hij gehouden is tot volledige schadevergoeding van de door derden geleden schade », van dat vonnis geen
uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is en
derhalve de bewijskracht ervan niet
miskent;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis van
de Correctionele Rechtbank te Tongeren van 22 april 1982, na uitspraak te hebben gedaan op de
strafvordering, beslist dat « op burgerlijk gebied (eerste eiser) de volledige verantwoordelijkheid voor het
ongeval dient te dragen » en dat
« op burgerlijk gebied de zaak niet
in staat is voor behandeling en beslissing ten gronde en de behandeling op burgerlijk gebied moet worden uitgesteld sine die >>;
Overwegende dat het arrest constateert dat het vonnis van 22 april
1982, waartegen de eisers geen hoger beroep hebben ingesteld, beslist
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dat « op burgerlijk gebied (eerste eiser) de volledige verantwoordelijkheid voor het ongeval dient te dragen; (... ) het ongeval uitsluitend te
wijten is aan de onvoorzichtigheid
van (eerste eiser) (... ) >>;
Overwegende dat de appelrechters
dienaangaande oordelen dat « ( ... )de
beslissing van de eerste rechter duidelijk (eerste eiser) op burgerlijk gebied volledig, dit wil zeggen met uitsluiting van anderen, aansprakelijk
heeft verklaard en dat de omstandigheid dat deze beslissing niet herhaald werd in het beschikkende gedeelte van het vonnis, hieraan niets
afdoet; (...) er geen principieel bezwaar bestaat tegen de vaststelling
dat een beklaagde de uitsluitende
aansprakelijkheid draagt voor de
aangerichte schade, terwijl pas
daarna de ontvankelijkheid van de
burgerlijke-partijstellingen en de gegrondheid van hun vordering wordt
onderzocht >>;
Overwegende dat het arrest dat
op die gronden beslist dat het vonnis van 22 april 1982 gezag van gewijsde heeft, in zoverre daarbij
wordt beslist dat eerste eiser voiledig aansprakelijk is op burgerlijk
gebied en << dat op deze ondubbelzinnige beslissing, die in kracht van gewijsde is gegaan, niet mag worden
teruggekomen onder voorwendsel
dat er risicoaanvaarding of vergroting van het risico was >>, de beslissing naar recht verantwoordt;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters, gelet op het antwoord op het
eerste onderdeel van het middel,
niet meer vermochten te oordelen of
de mede-inzittenden van het voertuig bestuurd door eerste eiser,
eventueel een fout hebben begaan;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320, 1322, 1384 van het
Burgerlijk Wetboek, 23, 24, 25, 26, 28 van
het Gerechtelijk Wetboek, 418 van het
Strafwetboek, 3, 4 van de voorafgaande
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titel van het Wetboek van Strafvordering
en 67 van de Wegverkeerswet,

doordat het arrest de tweede en de
derde eiser, Nelissen Jean-Louis en
Scheffer Pauline, veroordeelt om solidair
met eerste eiser Nelissen Patrick te betalen aan de verweerders, de burgerlijke
partijen Houben Gerard en Bouduin
Magdalena 205.740 frank, Houben Gerard 130.000 frank, Bouduin Magdalena
130.000 frank, Houben Jeanine 35.000
frank, Maris Constant en Schuyten Marie 195.520 frank, Maris Constant 130.000
frank, Schuyten Marie 130.000 frank,
Maris Jos 20.000 frank, Maris Willy
20.000 frank, op de gronden dat de ouders van beklaagde Nelissen Patrick
aanvoeren dat zij niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor hun zoon die op het
ogenblik van het verkeersongeval 20 jaar
en 4 maanden oud was; dat de eerste
rechter, in zijn vonnis van 22 april 1982,
beslist heeft dat eisers civielrechtelijk
aansprakelijk zijn voor hun minderjarige
zoon en dat deze beslissing in kracht
van gewijsde is gegaan; dat bij ontstentenis van enig rechtsmiddel tegen deze
beslissing van 22 april 1982 thans het beginsel van de solidaire aansprakelijkheid
van deze partijen niet meer ter sprake
kan komen,
terwijl, eerste onderdeel, het vonnis
van 22 april 1982 van de Correctionele
Rechtbank van Tongeren de eisers Nelissen Jean-Louis en Scheffer Paulina civielrechtelijk aansprakelijk heeft verklaard voor de kosten, evenals voor de
boete uitgesproken voor de telastleggingen sub IB2 ten laste van Nelissen Patrick gelegd; dat echter dit vonnis zich
niet uitgesproken heeft over de burgerlijke verantwoordelijkheid van de eisers
Nelissen Jean-Louis en Scheffer ten opzichte van de betichting I, A, noch ten
aanzien van de burgerlijke vorderingen
van de verweerders, en dientengevolge
het arrest, door te stellen dat in die omstandigheden dit vonnis van 22 april
1982 gezag van gewijsde had ten aanzien
van de toepassing van artikel 1384 van
het Burgerlijk Wetboek op de burgerlijke
vorderingen van de verweerders tegenover de tweede en de derde eiser het
principe van de onafhankelijkheid' van
de burgerlijke vordering ten aanzien van
de strafvordering miskent (schending
van de artikelen 3, 4 van de wet van 17
april 1878, 67 van de Wegverkeerswet,
418 van het Strafwetboek en 1384 van
het Burgerlijk Wetboek) en daardoor
eveneens de bewijskracht (schending
van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het
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Burgerlijk Wetboek) en het gezag van
gewijsde van dit vonnis van 22 april 1982
van de correctionele rechtbank miskent
daar dit vonnis zich niet over de burger~
lijke vorderingen van de verweerders tegenover de tweede en de derde eiser
heeft uitgesproken (schending van de
artikelen 23, 24, 25, 26 van het Gerechteli~k Wetboek); dat het vonnis te dien opz!Chte dan ook geen kracht van gewijsde
had (schending van artikel 28 van het
Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, het arrest niet antwoordt op het door de tweede en de derde eiser, Nelissen Jean-Louis en Scheffer
Paulina, gevoerde verweer, volgens hetwelk zij niet voor hun minderjarige zoon
Nelissen Patrick, die op het ogenblik der
feiten twintig jaar en vier maanden oud
was, verantwoordelijk waren; dat een
weekenduitstap van hun zoon normaal
is; dat hij reeds geruime tijd in het bezit
was van een rijbewijs; dat er geen sprake is van een gebrekkig toezicht of
slechte opvoeding, zodat het arrest onvoldoende gemotiveerd is (schending van
artikel 97 van de Grondwet); dat door dit
gebrek aan antwoord het bestreden arrest de veroordeling van de tweede en de
derde eiser niet wettelijk verantwoordt
daa~ ~et niet vaststaat dat zij hun min:
derJange zoon Nelissen Patrick een
slechte opvoeding zouden gegeven hebben of er gebrek aan toezicht was
(schending van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek):

Wat de beide onderdelen betreft :
Overwegende dat het vonnis van
22 april 1982 van de Correctionele
Rechtbank te Tongeren, na eerste
eiser schuldig te hebben verklaard
aan de telastleggignen I, A, B, 2, 3
en 4, beslist dat de tweede en de
derde eiser « burgerlijk verantwoordelijk (zijn) voor de kosten evenals
voor de boete uitgesproken voor de
feiten der telastlegging sub I, B, 2,
ten laste van betichte gelegd >>;
Overwegende dat hieruit volgt dat
voornoemd vonnis, in strijd met wat
het middel aanvoert, de tweede en
de derde eiser civielrechtelijk aansprakelijk verklaart voor de kosten,
wat alle bewezen verklaarde telastleggingen betreft, daarin begrepen
de telastlegging I, A, en bovendien
voor de geldboete uitgesproken wegens de telastlegging I, B, 2;
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Overwegende dat tweede eiser en
eiseres civielrechtelijk aansprakelijk
werden verklaard door het vonnis
van 22 april 1982, waarin enerzijds
uitspraak werd gedaan op strafgebied en anderzijds het beginsel van
de uitsluitende aansprakelijkheid
van eerste eiser werd aangenomen;
dat de rechter achteraf in dezelfde
rechtspleging ten aanzien van tweede eiser en eiseres niet meer kan terugkomen op wat hij eerder besliste;
Overwegende dat het arrest releveert dat: « ( ••. ) de ouders van (eerste eiser} aanvoeren dat zij niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor hun
zoon die op het ogenblik van het
verkeersongeval 20 jaar en 4 maanden oud was; (...) de eerste rechter
in zijn vonnis van 22 april 1982 beslist heeft dat (de tweede en de derde verweerder) civielrechtelijk aansprakelijk zijn voor hun minderjarige zoon en dat deze beslissing in
kracht van gewijsde is gegaan; (... )
bij ontstentenis van enig rechtsmiddel tegen deze beslissing van 22
april 1982, thans het beginsel van de
solidaire aansprakelijkheid van deze
partijen niet meer ter sprake kan
komen »;
Overwegende dat de appelrechters
aldus het door de tweede en de derde eiser aangevoerde verweer verwerpen en zijn conclusie beantwoorden en, zonder miskenning van de
bewijskracht van het vonnis van 22
april 1982 en zonder schending van
de in het middel vermelde wetsbepalingen, hun beslissing naar recht
verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
het arrest bindend wordt verklaard
voor de N.V. Noordstar en Boerhaave, vrijwillig tussengekomen partij :
Overwegende dat voor de feitenrechter geen geding werd aangevoerd tussen de eisers en verweerster en het arrest geen veroordeling
uitspreekt ten laste van de ene en
ten voordele van de andere;
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Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.
21 oktober 1986 - 2' kamer - Voorzitter ; de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:

mr. Houtekier.
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KAMER -

21 oktober 1986

VONNISSEN EN ARRESTEN -

STRAFZAKEN - PROCES-VERBAAL VAN TERECHTZITTING - NIET GOEDGEKEURDE DOORHALINGEN.

Wanneer in verband met de samensielling van het rechtscollege een tegenstrijdigheid bestaat tussen het vonnis
en, gelet op een niet regelmatig goedgekeurde overschrijving, het procesverbaal van de terechtzitting, is het
vonnis nietig (1).

(VAN BRUYSSEL)
ARREST

(A.R. nr. 9862)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 25 J'uni 1985 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde;
Over de grief, als volgt gesteld ; schending van artikel 78 van het Wetboek van
Strafvordering,

l----------------(1) Zie Cass., 15 juni 1983, A.R. nr. 3025
(A.C., 1982-83, nr. 570) en 2 sept. 1986, A.R.
nr. 207 (ibid., 1986-87, nr. 1).
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doordat de niet goedgekeurde doorhaJingen op de zittingsbladen van de Politierechtbank te Aalst als niet bestaande
moeten worden beschouwd en de rechter
in hager beroep deze nietigheden niet
heeft rechtgezet. Dat er tegenstrijdigheden zijn tussen de vermeldingen van het
vonnis en die van het proces-verbaal van
de terechtzittingen. Het weze aangemerkt dat, wat de Politierechtbank van
Aalst betreft, zittingsblad van 28 januari
1985, de doorhalingen niet zijn goedgekeurd. Het vermeldt dat de rechtbank
het vonnis uitspreekt daar waar er geen
vonnis is en het vermeldt terzelfder tijd
dat de zaak sine die wordt uitgesteld.
Zittingsblad van 25 februari 1985 : de
doorhalingen zijn niet goedgekeurd en
het vermeldt bovendien uitstel op 4
maart 1985, op verzoek van de verdediging, doch uit het zittingsblad blijkt niet
wie er verschenen is. Zittingsblad van 4
maart 1985 : de doorhalingen zijn niet
goedgekeurd. Zittingsblad van 15 april
1985 : de doorhalingen zijn niet goedgekeurd en het vermeldt bovendien de
naam van twee rechters, namelijk Callebaut en Pauwels. Krachtens artikel 779
van het Gerechtelijk Wetboek kan het
vonnis slechts gewezen worden door het
voorgeschreven aantal rechters. In casu
een rechter. Het zittingsblad vermeldt
twee rechters waarvan de doorhaling
niet is goedgekeurd. Er is derhalve
tegenstrijdigheid tussen de vermeldingen
van het vonnis en het proces-verbaal van
de terechtzitting waarop het vonnis is
uitgesproken. Zittingsblad van 18 april
1985 : zelfde middelen als voor het zittingsblad van 15 april 1985:

Overwegende dat het proces-verbaal van de door de Politierechtbank te Aalst op 18 april 1985 gehouden terechtzitting, waarop, valgens de vermeldingen van dat proces-verbaal, een getuige werd verhoord, de gedaagden hun verweermiddelen voordroegen bij monde
van hun advocaat, eisers raadsman
een conclusie neerlegde en het
openbaar ministerie vorderde, wat
de idenditeit van de rechter-voorzitter betreft twee namen vermeldt,
namelijk << A. Pauwels Plv. » en
« Antoine Callebaut »;
Overwegende dat, nu eensdeels de
woorden << A. Pauwels Plv. » tussen
de regels geschreven zijn en de
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woorden << Antoine Callebaut » doorgehaald werden zonder dat die doorhaling werd goedgekeurd, en anderdeels, luidens artikel 78 van het
Wetboek van Strafvordering, het
tussen de regels geschrevene en de
niet goedgekeurde doorhalingen en
verwijzingen als niet bestaande beschouwd worden, uit voornoemd
proces-verbaal blijkt dat rechter Antoine Callebaut op 18 april 1985 zitting hield;
Overwegende dat het vonnis van
de Politierechtbank te Aalst van 18
april 1985 als zitting houdend magistraat Annie Pauwels vermeldt;
Overwegende dat daaruit moet
worden afgeleid dat de rechter die
het beroepen vonnis heeft gewezen,
niet alle zittingen over de zaak
heeft bijgewoond; dat dit vonnis derhalve door neitigheid is aangetast;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, hetwelk voormeld beroepen
vonnis niet tenietdoet, maar integendeel bevestigt, deze nietigheid
overneemt;
Dat de grief, in zoverre, gegrond
is;

Om die redenen, ongeacht eisers
overige grieven die niet tot cassatie
zonder verwijzing kunnen leiden,
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 Gent, zitting houdende in
hager beroep.
21 oktober 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal.
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rechtbank van 8 december 1980 niet
ontvankelijk werd verklaard;

Nr. 115
2•

Nr. 115

21 oktober 1986

KAMER -

1° VERZET-

STRAFZAKEN- BUITENGEWONE VERZETTERMIJN - BEGRIP.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - VOORZIENING TEGEN EEN
ARREST WAARBIJ EEN VERZET NIET ONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD - DRAAGWIJDTE VAN DE VOORZIENING.

1o Wanneer een beklaagde bij verstek is
veroordeeld en de betekening van de
veroordelende beslissing niet aan de
persoon is gedaan, kan hij in verzet
komen ten Jaatste de vijftiende dag die
volgt op de dag waarop hem de beslissing werd betekend, zonder dat hij
noodzakelijk kennis moet hebben genomen van de inhoud van de akte van
betekening of van de betekende beslissing (1). (Art. 187 Sv.)
2° De voorziening tegen een arrest waar-

bij een verzet tardief en niet ontvankeJijk wordt verklaard, werpt geen andere kwestie op dan die van de wettigheid van die beslissing (2).

(DUJARDIN)
ARREST

(A.R. nr. 9937)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 1985 op verwijzing door het Hof van Beroep te
Antwerpen gewezen;
Gezien het arrest van het Hof van
11 januari 1983;
Overwegende dat het bestreden
arrest het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Gent van 1 juni
1981 bevestigt, waarbij eisers verzet
tegen het verstekvonnis van die
(1) Zie Cass., 21 feb. 1984, A.R. nr. 8537
(A.C., 1983-84, nr. 348).
(2) Cass., 6 sept. 1983, A.R. nrs. 7669 en 8089
(A.C., 1983-84, nr. 3). Zie inzake het ongedaan
verklaarde verzet : Cass., 22 okt. 1985, A.R.
nr. 9746 (ibid., 1985-86, nr. 115).

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 187 van het Wethoek van Strafvordering;
doordat het arrest in zijn redengeving
aanneemt dat eiser op 31 maart 1981
kennis kreeg van de betekening van het
verstekvonnis en in het beschikkend gedeelte het beroepen vonnis bevestigt, en
beslist dat de inontvangstname van de
betekening de termijn van verzet doet lopen, behoudens overmacht,
terwijl het arrest had dienen aan te
nemen, ofwel dat eiser op 13 januari
1981 kennis had van de betekening, in
welk geval het verzet laattijdig was, ofwel dat hij op 31 maart 1981 kennis
kreeg van de betekening, in welk geval
het verzet ontvankelijk was en het hof
van beroep het hoger beroep gegrond
had moeten verklaren; het arrest had
dienen vast te stellen dat eiser kennis
had genomen van de betekening van het
verstekvonnis, behoudens bewijs van
overmacht:

Overwegende dat het middel aan
het arrest verwijt, enerzijds, tegunstrijdigheid door aan te nemen dat
eiser slechts op 31 maart 1981 kennis kreeg van de betekening van het
verstekvonnis en niettemin te beslissen dat de termijn van verzet een
aanvang had genomen op 13 januari
1981, anderzijds, schending van artikel 187, tweede lid, van het Wetboek
van Strafvordering, door aan te nemen dat de termijn van verzet tegen
het verstekvonnis, dat niet aan persoon was betekend, een aanvang
had genom<:!n te rekenen van de dag
waarop eiser het exploot van betekening in ontvangst heeft genomen
en niet te rekenen van de dag waarop hij van de inhoud van dit exploot
kennis heeft gehad;
Overwegende dat het arrest releveert dat « (eiser) verzet deed op 7
april 1981, dit is buiten de termijn
van tien dagen, te dien tij de voorzien door artikel 187 van het Wethoek van Strafvordering; (... ) indien
deze tien dagen gerekend worden

Nr. 115

HOF VAN CASSATIE

vanaf de inontvangstname van de
akte van betekening, zijn verzet
laattijdig is, tenzij hij overmacht
zou aantonen »; dat het arrest vervolgens melding maakt van eisers
verweer ten betoge dat hij slechts
kan geacht worden kennis te hebben gekregen van de betekening op
31 maart 1981, dag waarop hij werd
uitgenodigd om zich gevangen te
melden en de politie hem uitleg gaf,
in een taal die hij begrijpt, van de
draagwijdte van het verstekvonnis
en van de betekening ervan;
Overwegende dat het arrest, in
strijd met wat in het middel wordt
aangevoerd, niet aanneemt dat eiser
slechts op 31 maart 1981 kennis
kreeg van de betekening van het
verstekvonnis, maar integendeel dat
verweer verwerpt op grond dat, om
de redenen die het arrest vermeldt,
eiser zich niet in een situatie van
overmacht bevond; dat het arrest aldus aanneemt dat eiser kennis had
van de betekening van het verstekvonnis op 13 januari 1981, datum
waarop hij het exploot van betekening onder gesloten omslag in ontvangst had genomen;
Dat derhalve de in het middel
aangevoerde tegenstrijdigheid niet
bestaat;
Overwegende dat, krachtens artikel 187, tweede lid, van het Wetboek
van Strafvordering, v66r de wijziging van deze bepaling door de wet
van 15 juni 1981, de beklaagde aan
wie het verstekvonnis niet aan persoon was betekend, behalve in geval
van overmacht, slechts in verzet kon
komen binnen een termijn van tien
dagen na de dag waarop hij van de
betekening kennis kreeg;
Overwegende dat er kennisneming van de betekening is in de zin
van artikel 187, tweede lid, van het
Wetboek van Strafvordering, zodra
de bij verstek veroordeelde beklaagde, hetzij van het feit van de betekening op de hoogte wordt gesteld,
hetzij het exploot van betekening in
ontvangst neemt, waardoor hij in de
mogelijkheid is gesteld om de inhoud te kennen van het hem bete-
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kende verstekvonnis of zich desgevallend omtrent de inhoud ervan te
laten voorlichten met het oog op het
uitoefenen van zijn recht van verhaal; dat voormelde wetsbepaling
niet bovendien vereist dat hij effectief kennis zou hebben genomen
van de inhoud van het exploot van
betekening of van het hem daarbij
betekende verstekvonnis;
Overwegende dat het arrest constateert dat « (eiser) de akte van betekening onder gesloten omslag in
ontvangst nam op 13 januari 1981 >>;
dat vervolgens de appelrechters oordelen, om de redenen die het arrest
vermeldt, dat « nadat hij de akte
van betekening van het verstekvonnis onder gesloten omslag uit de
handen van de politie ontvangen
had, hij zich niet in staat van overmacht, dit is van volstrekte onmogelijkheid, bevonden heeft om zich
betreffende de strekking van deze
akten in te lichten noch om tijdig
verzet te doen »;
Overwegende dat het arrest op die
gronden wettig beslist dat eiser,
door het in ontvangst nemen van de
akte van betekening op 13 januari
1981, kennis heeft genomen van de
betekening in de zin van artikel 187,
tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering, en dat, nu ten deze
geen overmacht blijkt, het verzet,
gedaan op 7 april 1981, laattijdig
was;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Overwegende dat nu het arrest,
zoals blijkt uit het antwoord op het
eerste middel, wettig beslist dat eisers verzet niet ontvankelijk was,
het tweede, het derde, het vierde en
het vijfde middel niet tot cassatie
kunnen leiden, mitsdien niet ontvankelijk zijn;
En overwegende dat de substanWHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
21 oktober 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. D'Haenens - GeJijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:

mr. J. Van Malleghem, Gent.

v66r het feitengerecht (1). (Art. 907,
tweede lid, Ger.W.)

2° De appelrechter mag uitspraak doen

op grand van een uitgifte van het beroepen vonnis, die eensluidend verklaard is door de griffier van het gerecht dat de beslissing heeft gewezen,
en waarin de datum van de uitspraak
van dat vonnis wordt vermeld (2).

3° De uitgifte van het vonnis, die eens-

Juidend verklaard is door de griffier
van het gerecht dat de beslissing heeft
gewezen, ]evert het bewijs op van de
erin vervatte vermeldingen zolang ze
niet van valsheid is beticht (3).
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1° BETICHTING VAN VALSHEID

-

STRAFZAKEN INCIDENTELE VALSHEIDSVORDERING BIJ EEN CASSATIEBEROEP STUK DAT VAN VALSHEID KON WORDEN BETICHT V66R HET FEITENGERECHT - ONTVANKELIJKHEID VAN DE VORDERING.

2° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - UITSPRAAK DOOR APPELRECHTER OP GROND V.'\.N EEN DOOR DE
GRIFFIER EENSLUIDEND VERKLAARDE UITGIFTE VAN HET BEROEPEN VONNIS - WETTIGHEID.

3° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - DOOR DE GRIFFIER EENSLUIDEND VERKLAARDE UITGIFTE - WETTELIJKE
BEWIJSWAARDE.

4° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN- DATUM VAN DE UITSPRAAK
VAN HET BEROEPEN VONNIS - BEPALING
VAN DIE DATUM - BEVOEGDHEID VAN DE
APPELRECHTER.

4o en 5° Wanneer de appellant, zonder de

minuut of de uitgifte van het beroepen
vonnis van valsheid te betichten, tot
staving van de ontvankelijkheid van
zijn hager beroep, voor de appelrechter betoogt dat het beroepen vonnis,
wegens de aanwezigheid van een niet
goedgekeurde overschrijving op de minuut ervan, als niet gedagtekend moet
worden beschouwd en dat in het ontbreken van die dagtekening niet mag
worden voorzien door de vermeldingen
van het proces-verbaal van de terechtzitting waarop de beslissing is uitgesproken, daar over de in het procesverba.al voorkomende dagtekening zelf
een niet goedgekeurde tekst is geschreven, bepa.alt de appelrechter, die
moet oordelen of het hager beroep binnen de wettelijke termijn is ingesteld,
de datum van het beroepen vonnis aan
de hand van het geheel van de gegevens van het hem voorgelegde dossier
en met name aan de hand van de uitgifte van dat vonnis (4).

5° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN ONTVANKELIJKHEID VAN HET HOGER BEROEP - DATUM VAN DE UITSPRAAK VAN HET
BEROEPEN VONNIS- BEPALING VAN DIE DATUM - BEVOEGDHEID VAN DE APPELRECHTER.

lo Niet ontvankelijk is de op het cassa-

tieberoep ingestelde incidentele valsheidsvordering t.a. v. de uitgifte van
het vonnis, op grand waarvan de appelrechter uitspraak heeft gedaan,
wanneer die betichting kon geschieden

(1) Zie Cass., 31 jan. 1985, A.R. nrs.
7164-7221 (A.C., 1984-85, nr. 319) en cone!. adv.gen. Liekendael.
(2) Zie Cass., 17 april 1985, A.R. nr. 4062
(A.C., 1984-85, nr. 487).
(3) Cass., 26 juni 1951 (A.C., 1951, 641); zie
Cass., 4 juni 1974 (ibid., 1974, 1096).
(4)
116);
1960
1985,

Zie Cass., 14 okt.
26 juni 1951 (ibid.,
Bull. en Pas., 1960,
A.R. nr. 4062 (A.C.,

1942 (A. C.,
1951, 641);
I, 954) en
1984-85, nr.

1941-44,
11 april
17 april
'187).

HOF VAN CASSATIE

Nr. 116

(HANSEN, DUITSE STAAT (BONDSREPUBLIEK
DU!TSLAND - MIN. V. LANDSVERDEDIGING) T.
DRAMAIS, DE BELGISCHE BIJSTAND N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nrs. 5112 en 5218)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 maart 1986 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 78, 174, 203, § 1,
van het Wetboek van Strafvordering
(laatstvermeld artikel als gewijzigd door
de wetten van 31 mei 1955 en 15 juni
1981) en 780, 5°, van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het bestreden vonnis de door
de eisers op 10 oktober 1984 tegen het
beroepen vonnis ingestelde hogere beroepen laattijdig en derhalve niet ontvankelijk verklaart op grand dat uit het voor
de Politierechtbank te Bergen op 13 juni
1984 opgemaakte proces-verbaal van de
terechtzitting blijkt dat op die dag de
zaak in beraad werd gehouden en voor
uitspraak werd vastgesteld op 17 september 1984, dat de raadsman van de appellanten aanwezig was op die terechtzitting, dat zowel uit een attest van de
griffie van de politierechtbank als uit de
bij het dossier gevoegde eensluidende
uitgifte blijkt dat het beroepen vonnis
wel degelijk op die dag werd uitgesproken; dat die uitgifte geen doorhaling of
boven de regels geschreven tekst bevat;
dat de hogere beroepen, nu ze drieentwintig dagen na de uitspraak van het
vonnis van de politierechtbank zijn ingesteld, laattijdig en derhalve niet ontvankelijk zijn,
terwijl artikel 174 van het Wetboek
van Strafvordering bepaalt dat het hager
beroep van de vonnissen, door de politierechtbank gewezen, binnen dezelfde termijnen, onder dezelfde voorwaarden en
in dezelfde vorm wordt ingesteld als het
hager beroep van de vonissen door de
correctionele rechtbank gewezen, artikel
203, § 1, van het Wetboek van Strafvordering, gewijzigd. door de wetten van 31
mei 1955 en 15 juni 1981, bepaalt dat het
recht van hager beroep vervalt indien de
verklaring van hager beroep niet gedaan
is op de griffie van de rechtbank die het
vonnis heeft gewezen, uiterlijk vijftien
dagen na de dag van de uitspraak, artikel 780, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek
bepaalt dat ieder vonnis de vermelding
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en de datum van de uitspraak in openbare zitting moet bevatten, en artikel 78
van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de niet goedgekeurde doorhalingen en verwijzingen als niet bestaande worden beschouwd, de minuut van
het beroepen vonnis, dat zogezegd op 17
september 1984 is uitgesproken, werd
veranderd, nu een vroeger op de minuut
vermelde datum onleesbaar is gemaakt
met behulp van een wit produkt en vervolgens door de datum van 17 september
1984 werd vervangen, zonder dat die verandering en het bovengeschrevene werden goedgekeurd, de vermelding onderaan het vonnis dat de doorhaling van de
hierboven aangegeven nietige regels en
woorden is goedgekeurd, geen gevolgen
kan hebben, vermits die nietige regels
en woorden nergens zijn aangegeven, bij
gebrek aan goedkeuring de toevoeging
als niet bestaande moet worden beschouwd, evenals de oorspronkelijke, onleesbaar gemaakte vermelding, de uitgifte van het zogezegd op 17 september
1984 uitgesproken vonnis waarvan hager
beroep vals is, nu ze niet eensluidend is
met de minuut van het vonnis en zonder
zichtbare wijziging de vermelding bevat
dat genoemd vonnis is uitgesproken op
17 september 1984, terwijl de minuut van
het vonnis werd gewijzigd op de hierboven aangegeven wijze, het door de hoofdgriffier van de Politierechtbank te Bergen op 19 juni 1985 afgegeven attest,
volgens hetwelk het vonnis wei degelijk
op 17 september 1984 was uitgesproken,
geen authentiek stuk van de rechtspleging is en niet kan voorzien in het ontbreken van een dagtekening in het
vonnis zelf, het zogezegd op 17 september 1984 uitgesproken vonnis bijgevolg
geen dagtekening draagt, dus nietig is
en dat, bij ontstentenis van een dagtekening in het beroepen vonnis, het bestreden vonnis niet wettig kon beslissen dat
de door de eisers op 10 oktober 1984
ingestelde hogere beroepen dagtekenden
van meer dan vijftien dagen na de uitspraak van het beroepen vonnis, waaruit
volgt dat het bestreden vonnis, nu het op
die grand de hogere beroepen laattijdig
en derhalve niet ontvankelijk verklaart,
het geheel van de in het middel vermelde bepalingen schendt :
Overwegende dat de eisers tot staving van dat middel de uitgifte van
het vonnis van de politierechtbank
van valsheid betichten, op grond dat
ze niet eensluidend is met de minuut van dat vonnis, vermits daarin
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wordt vastgesteld dat het vonnis op hof daartoe ingestelde vordering
17 september 1984 is uitgesproken, niet ontvankelijk is;
zonder dat wordt vermeld dat op de
Over het middel zelf :
minuut van het vonnis de datum
Overwegende dat het middel, in
van de uitspraak ervan is doorge- zoverre het betoogt dat de feitenhaald en dater woorden zijn boven- rechter niet wettig uitspraak kon
geschreven, zonder dat die doorha- doen op basis van een uitgifte van
lingen en het bovengeschrevene zijn het beroepen vonnis die niet eensgoedgekeurd;
luidend was met de minuut van dat
Overwegende dat artikel 907, vonnis, niet ontvankelijk is, vermits
tweede lid, ' van het Gerechtelijk de authentieke vermeldingen van de
Wetboek bepaalt dat in het cassatie- uitgifte niet van valsheid zijn begeding alleen die stukken van vals- ticht voor de feitenrechter en de
heid kunnen worden beticht waarte- vordering daartoe niet meer kan
gen zulke betichting niet mogelijk is worden ingesteld voor het Hof van
geweest voor de feitenrechter;
Cassatie;
Overwegende dat de eisers, ten
Overwegende, voor het overige,
betoge dat hun hogere beroepen ont- dat, wanneer de appellanten, zonder
vankelijk waren, voor de appelrecht- de minuut of de uitgifte van de beers hebben aangevoerd dat, gelet op roepen beslissing van valsheid te behet bovengeschrevene in de minuut tichten, de regelmatigheid betwisten
van het beroepen vonnis, dat vonnis van de vermelding van de datum
als niet gedagtekend moest worden van de uitspraak van die beslissing
beschouwd en dat in het ontbreken in de minuut en in het proces-vervan die dagtekening niet kon wor- baal van de terechtzitting waarop de
den voorzien door de vermeldingen beslissing is uitgesproken, de feitenvan het proces-verbaal van de te- rechter, om te oordelen of de hogere
rechtzitting waarop de beslissing beroepen binnen de wettelijke terwas uitgesproken, nu over de datum mijn zijn ingesteld, de dagtekening
vermeld in dat proces-verbaal zelf van het beroepen vonnis bepaalt
woorden zijn geschreven die niet aan de hand van het geheel van de
werden goedgekeurd; dat de eisers gegevens van het hem voorgelegde
nochtans de minuut of de uitgifte dossier en onder meer aan de hand
van het beroepen vonnis niet van van de uitgifte van het vonnis;
valsheid hebben beticht voor de feiOverwegende dat ten deze de feitenrechter;
tenrechter, na op grond van de geOverwegende dat de uitgifte van gevens die hij aanwijst te hebben
het vonnis, op basis waarvan de ap- vastgesteld dat het beroepen vonnis
pelrechter uitspraak moet doen, de was gewezen op 17 september 1984,
letterlijke weergave van de beslis- wettig beslist dat de op 10 oktober
sing is, door de griffier van de recht- 1984 ingestelde hogere beroepen
bank die de beslissing heeft gewe- niet ontvankelijk waren;
zen, eensluidend wordt verklaard en
Dat het middel in dat opzicht niet
door hem wordt ondertekend; dat de kan worden aangenomen;
bij het dossier gevoegde uitgifte van
En overwegende dat de substanhet vonnis van de politierechtbank
vermeldt dat het vonnis is uitgespro- tiEHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
ken op 17 september 1984;
acht zijn genomen en de beslissing
Overwegende dat die authentieke overeenkomstig de wet is gewezen;
vermelding bewijs oplevert zolang
ze niet van valsheid wordt beticht;
Overwegende dat, nu de eisers de
uitgifte van het beroepen vonnis
niet van valsheid hebben beticht
Om die redenen, verwerpt de
voor de feitenrechter, de voor het voorzieningen en de vorderingen tot
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betichting van valsheid; veroordeelt
de eisers, ieder van hen, in de kosten van hun voorziening en van hun
tussenvordering.

ROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
ART. 6.1 - OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - SCHADELIJKE GEVOLGEN
VOOR DE BESCHULDIGDE - BEOORDELING
DOOR HET HOF IN VERENIGING MET DE
JURY.

22 oktober 1986 - 2' kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyn en Gerard.

7° HOF VAN ASSISEN -

Nr. 117

8° RECHTEN VAN DE MENS -

2' KAMER - 22 oktober 1986

1° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
6.1 - REDELIJKE TERMIJN - BEOORDELING
DOOR HET VONNISGERECHT - DRAAGWIJDTE.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN SANCTIE.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

REDELIJKE TERMIJN EUROPEES VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 - OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN GEVOLGEN WAAROP HET VONNISGERECHT
ACHT DIENT TE SLAAN.

4° RECHTEN VAN DE MENS -

HOF
VAN ASSISEN - REDELIJKE TERMIJN - EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
ART. 6.1 - OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TER!VIIJN - GEVOLGEN WAT HET TELOORGAAN VAN BEWIJSMATEREAAL BE-

TREFT LEEN.

BEOORDELING DOOR DE JURY AL-

RECHTEN VAN
DE MENS - REDELIJKE TERMIJN - EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
6.1 - OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE
TERMIJN - SCHADELIJKE GEVOLGEN VOOR
DE BESCHULDIGDE - BEOORDELING DOOR
HET HOF IN VERENIGING MET DE JURY.

HOF
VAN ASSISEN - REDELIJKE TERMIJN - EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
ART. 6.1 - OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN GEVOLGEN VOOR DE
STRAFTOEMETING - BEOORDELING DOOR DE
RECHTER.

9° HOF VAN ASSISEN -

RECHTEN VAN
DE MENS - REDELIJKE TERMIJN - EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
6.1 - OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE
TERMIJN - GEVOLGEN VOOR DE STRAFTOEMETING - BEOORDELING DOOR DE RECHTER.

10° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN - RECHTEN VAN DE
MENS - REDEL!JKE TERMIJN - EUROPEES
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - GEVOLGEN VOOR DE STRAFTOEMETING - BEOORDELING DOOR DE RECHTER REDENGEVING - VEREISTEN.

11° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN - M!DDEL GERICHT TEGEN EEN BESLISSING WAARTEGEN GEEN CASSATIEBEROEP IS
INGESTELD.

12° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZA-

KEN - M!DDEL DAT OPKOMT TEGEN DE DADEN VAN HET VOORBEREIDEND ONDERZOEK.

5° HOF VAN ASSISEN -

RECHTEN VAN
DE MENS - REDELIJKE TERMIJN - EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
6.1 - OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE
TERMIJN - GEVOLGEN WAT HET TELOORGAAN VAN BEWIJSMATERIAAL BETREFT
BEOORDELING DOOR DE JURY ALLEEN.

6° RECHTEN VAN DE MENS VAN ASSISEN -

REDELI.JKE TERMIJN -

HOF
EU-

13° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN
STRAFZAKEN
TEGENSTRIJDIGE REDENEN -

BEGRIP

1• Het vonnisgerecht dient in het licht
van de gegevens van elke zaak te oordelen of de zaak binnen een redelijke
termijn is behandeld en, zo niet, moet
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het de mogelijke gevolgen daarvan
vaststellen (1).
2' Nocl1 art. 6.1 Europees Verdrag Rech-

ten van de Mens, noch enige andere
bepaling van het Verdrag of van de nationale wet geeft aan welke gevolgen
de feitenrechter dient te verbinden
aan een door hem vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn,·
het Verdrag zegt niet dat de sanctie
wegens die overschnjding de niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen is,
gegrond op de uitdrukkelijke vaststelling van het overdreven lang aanslepen van de procedure.
3' De gevolgen van de overschrijding

8', 9' en 10' Bij ontstentenis van een con-

clusie van de beschuldigde betreffende
de schade die voor hem zou zjjn voortgevloeid uit de zogezegd abnormaal
lange duur van het proces, beslist het
hoi van assisen, door een straf op te
leggen, impliciet doch onmiskenbaar
dat de beweringen van de bescl:mldigde betreffende de overschrijding van
de redelijke term1jn ongegrond wsren,
hetzif omdat die termijn niet was overscllreden, hetzij omdat, gelet op de omstandigheden eigen aan de zaak, de
eventuele overschrijding geen enkele
weerslag lwn hebben op de straf; bij
ontstentenis van een conclusie dienaangaande behoeft het hof de veroordelende beslissing niet nader met redenen te omlrleden.

van de redelijke termijn moeten worden onderzocht, enerzijds, uit het oog- 11' Niet ontvankelijk is het middel dat
punt van de bewijsvoering, anderzijds,
opkomt tegen een beslissing waarteuit het oogpunt van de straf; de abnorgen geen cassatieberoep is ingesteld
maal lange duur van de rechtspleging
(2).
kan tot gevolg hebben dat bewijsmateriaal verdwijnt, zodat de rechter niet 12' Niet ontva.nkelijk is het middel dat
meer lean beslissen dat de feiten beweniet op de bevoegdheid, doch op de dazen zijn; de overschrijding van de reden van het voorbereidend onderzoelr
delijke termijn kan bovendien nadelibetrekking heeft (3).
ge gevolgen hebben voor de beklaagde
of de beschuldigde.
13' Onder tegenstrijdigheid moet worden
verstaan een strijdigheid tussen de
4' en 5' Wanneer de beschuldigde voor
gronden of tussen de gronden en l1et
het hoi van assisen tijdens de rechtsbeschikkende gedeelte van een beslispleging die aan het verdict voorafgaat
sing (4).
betoogt dat het proces niet binnen een
redelijke termijn is gevoerd, zal alleen
de jury oordelen of de aangebrachte
bewijzen een voldoende gmndslag vor(PIRON, BODDAERT)
men voor haar overtuiging aangaande
de schuld en haar beslissing dienaanARREST ( vertaling)
gaande te kennen geven door bevestigend of ontkennend te antwoorden op
(A.R. nr. 5114)
de haar overeenkomstig de artt. 337
tot 339 Sv. gestelde vragen.

6' en 7' Wanneer de jury bevestigend
antwoordt op de vragen die de schuld
betreffen, en de beschuldigde betoogt
dat de overschrijding van de redelijke
termijn voor hem zelf of voor zijn vermogen nadelige gevolgen heeft gehad,
staat het aan het hoi om in vereniging
met de jury te beslissen welke gevolgen er in voorkomend geval voor de
strafmaat dienen te worden verbonden
aan een eventuele overschrijding van
die termijn.

HET HOF; - Gelet op het arrest
van het Hof van 13 november 1985
(5);

Gelet op de arresten van het Hof
van Assisen van de provincie Luik,
het eerste en het tweede op tussengeschil gewezen op 4 en 14 maart
1986, het derde, dat een veroorde-

1-----------------(2) Cass., 17 nov. 1981,
(A.C., 1981-82, nr. 180).

A.R.

nr.

6697

(3) Cass., 8 feb. 1977 (A. C., 1977, 644).
(1) Zie de verwijzingen in cone!. O.M. bij dit
arrest in Bull. en Pas., 1987, I, nr. 117.

(4) Cass., 15 en 21 old. 1974 (A.C., 1975, 225
en 243).
(5) A.R. nr. 4661, A.C., 1985-86, nr. 16.
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ling uitspreekt,
maart 1986;
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gewezen

op
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I. Op de voorziening van Nicolas
Piron:
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen het op tussengeschil
gewezen arrest van 4 maart 1986 :
Over het middel, hieruit afgeleid dat,
nu het Hof van Cassatie bij arrest van
13 november 1985 de voorziening door eiser tegen het verwijzend arrest van 6 juli 1985, ingesteld op grond van schending
van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden, heeft
verworpen op grond dat het niet aan de
onderzoeksgerechten staat te oordelen of
de redelijke termijn bedoeld in artikel
6.1 in acht is of zal worden genomen, de
raadslieden van eiser bij conclusie voor
het hof van assisen zelf onder meer hebben aangevoerd : « ( •••) dat een eerlijke
behandeling van zijn zaak binnen de redelijke termijn waarop hij luidens voormeld artikel 6 recht heeft, thans niet
meer mogelijk is; (... ) dat men immers
niet goed inziet hoe {eiser) getuigen a
decharge zou kunnen dagvaarden of
nieuwe, tot zijn voordeel strekkende
stukken zou kunnen aanvoeren die door
het verloop van tijd alleen maar aan belang en waarde hebben kunnen inboeten »; dat de advocaten van eiser daaruit
besloten dat « (eiser) van rechtsvervolging moest worden ontslagen en dat zijn
onmiddellijke invrijheidstelling moest
worden bevolen »; het hof van assisen in
het arrest van 4 maart 1986 op die conclusie antwoordde << dat de vraag of de
(... ) termijn waarbinnen een zaak aan
het vonnisgerecht is voorgelegd " redelijk " is, moet worden beoordeeld in het
licht van de gegevens van elke zaak afzonderlijk ... ; dat die beoordeling enkel
mogelijk is als de zaak in haar geheel is
uiteengezet en onderzocht, de getuigen
en deskundigen zijn ondervraagd en alle
onderzoeksverrichtingen, die van nut
konden zijn om achter de waarheid te
komen, zijn uitgevoerd; dat de rechter,
die dit moet beoordelen, dezelfde is als
degene die uitspraak moet doen over de
gegrondheid van de strafvervolging; dat
deze rechter, naar Belgisch recht, de jury is, die alleen uitspraak doet buiten de
aanwezigheid van het hof; dat de jury,
om uitspraak te kunnen doen over de
schuldvraag, de waarde van die verklaringen en de getulgenissen, de consisten-
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tie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
ervan met inachtneming van de sedert
de feiten verlopen tijd moet beoordelen;
dat de twijfel in ieder geval aan de beschuldigden ten goede moet komen »; de
beroepsmagistraten waaruit het hof van
assisen is samengesteld, hun opdracht
om te oordelen of de in voornoemd artikel 6 bedoelde redelijke termijn in acht
is genomen en of de zaak nog in staat
van wijzen is of nog kan worden behandeld, van zich hebben afgeschoven door
die beslissing over te laten aan de tvvaalf
onervaren personen waaruit de jury is
samengesteld; dat er grond bestaat om
het proces zonder meer teniet te doen :

Overwegende dat het aan de vonnisgerechten staat om aan de hand
van de gegevens van elke zaak afzonderlijk te oordelen of de zaak is
behandeld binnen een redelijke termijn en, zo neen, de gevolgen vast
te stellen die daaruit kunnen voortvloeien;
Overwegende dat noch artikel 6.1
van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, noch enige andere bepaling van het Verdrag
of van de nationale wet de gevolgen
aangeeft die de feitenrechter client
te verbinden aan de vaststelling dat
de redelijke termijn is overschreden; dat het Verdrag niet bepaalt
dat overschrijding van die termijn
leidt tot niet-ontvankelijkheid van
de vervolgingen, gegrond op de uitdrukkelijke vaststelling dat de procedure uitermate lang aansleept;
Overwegende dat die gevolgen,
enerzijds, uit het oogpunt van de bewijsvoering, anderzijds uit het oogpunt van de sanctie moeten worden
onderzocht; dat immers de abnormale duur van de rechtspleging tot gevolg kan hebben dat bewijzen
teloorgaan, zodat de rechter niet
meer kan beslissen dat de feiten bewezen zijn; dat overschrijding van
de redelijke termijn ook nadeel kan
berokkenen aan de beklaagde of
aan de beschuldigde;
Overwegende dat, wanneer de beschuldigde voor het hof van assisen
tijdens de procedure v66r het verdict betoogt dat het proces niet is
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gevoerd binnen een redelijke ter- v66r de beraadslaging van de jury
mijn, alleen de jury moet oordelen over de schuld, vroeg dat aan de juof de voorgelegde bewijzen voldoen- ry de volgende vraag zou worden gede zijn om haar van de schuld te steld : << Is de redelijke termijn, beovertuigen, en dienaangaande uit- doeld in artikel 6.1 van het Verdrag
spraak moet doen overeenkomstig tot Bescherming van de Rechten
de artikelen 337, 338 en 339 van het van de Mens en de Fundamentele
Wetboek van Strafvordering, met Vrijheden, thans verstreken, zodat
een louter bevestigend of ontken- het niet meer mogelijk is (de benend antwoord op de haar gestelde schuldigde Piron) op billijke wijze te
vragen; dat vervolgens, wanneer het berechten? », de overweging te stelantwoord van de jury op de schuld- len dat het op 4 maart 1986 uitgevragen bevestigend luidt en de be- sproken arrest impliceert dat de
schuldigde aanvoert dat de over- door de verdediging voorgestelde
schrijding van de redelijke termijn vraag over de redelijke termijn behem persoonlijk of zijn vermogen grepen is in de vraag over de schuld
schade heeft berokkend, het hof te van iedere beschuldigde, zijn besliszamen met de jury dient te beslis- sing naar recht verantwoordt;
sen welke gevolgen voor de bepaling
Dat het middel niet kan worden
van de strafmaat in voorkomend ge- aangenomen;
val dienen te worden verbonden aan
een eventuele overschrijding van die
C. In zoverre de voorziening getermijn;
richt is tegen het veroordelend arOverwegende dat, ten deze, eiser rest van 14 maart 1986:
in de conclusie die hij tijdens de beOverwegende dat door de beschulhandeling van de zaak had neergevoor het hof van assisen geen
digde
legd vooraleer de voorzitter de vragen stelde die uit de akte van conclusie is ingediend, waarin hij
beschuldiging of uit de debatten aanvoerde dat de beweerde abnorvolgden, heeft betoogd dat de rede- male duur van het proces voor hem
lijke termijn was overschreden, nadelige gevolgen had gehad; dat
maar daaruit enkel heeft afgeleid het hof van assisen, dat niet meer
dat de bewijsmiddelen konden behoefde te antwoorden op de conclusie van eiser betreffende het teteloorgaan;
loorgaan van de bewijsmiddelen, die
Dat het arrest, nu het op die con- na de verklaring van de jury ter zaclusie antwoordt met de in het mid- ke niet meer dienend was, door eidel weergegeven consideransen, ser tot de doodstraf te veroordelen,
naar recht is verantwoord;
impliciet maar zeker heeft beslist
Dat het middel niet kan worden dat eisers beweringen dat de redeaangenomen;
lijke termijn was overschreden, ongegrond waren, hetzij omdat die terB. In zoverre de voorziening ge- mijn niet was overschreden, hetzij
richt is tegen het op tussengeschil omdat de eventuele overschrijding
gewezen arrest van 14 maart 1986 : van die termijn, gelet op de omstanOver het middel, dat overeenstemt met digheden eigen aan de zaak, geen
het middel dat door eiser was aange- enkele invloed kon hebben op de
voerd tot staving van de voorziening te- straf; dat het hof van assisen, bij
gen het op tussengeschil gewezen arrest ontstentenis van een conclusie dienvan 4 maart 1986 :
aangaande, zijn veroordelende beOverwegende dat uit het antwoord slissing niet nader behoefde te motiop het middel tot staving van de veren;
Dat het middel niet kan worden
voorziening van eiser tegen het arrest op tussengeschil van 4 maart aangenomen;
1986 blijkt dat het arrest, door teOverwegende dat de eiser Piron,
genover de conclusie van eiser die, in een op 28 augustus 1986 ter grif-
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fie van het Hof ingekomen geschrift, zegt dat zijn voorziening
(lees: zijn vorige memorie) enkel
betrekking had op de tegen hem uitgesproken veroordelingen wegens
moord op de persoon van Jehin
Pierre; dat hij in dat « geschrift », in
verband met de veroordeling wegens doodslag op Therese Hemeleers, aanvoert dat hij betwist dat
tussen die zaak en de vorige samenhang bestond; dat hij daaruit afleidt
dat een deugdelijke rechtsbedeling
twee afzonderlijke processen vereist; dat hij eraan herinnert dat de
drie hoofdgetuigen niet op de terechtzitting aanwezig waren, daar
zij naar hun land van herkomst waren teruggekeerd, en dat het parket,
dat zich van die moeilijkheid bewust
was, nochtans had geweigerd dat hij
met hen v66r hun vertrek werd geconfronteerd; dat hij ten slotte aanvoert dat hij v66r zijn verschijning
voor het hof van assisen nooit in het
bezit is geweest van beide dossiers;
Overwegende dat het middel, in
zoverre daarin kritiek wordt geoefend op de door de voorzitter van
het hof van assisen op 11 februari
1986 bevolen samenvoeging van de
zaken Jehin en Hemeleers, betrekking heeft op een beslissing waartegen geen voorziening in cassatie is
ingesteld;
Dat het derhalve niet ontvankelijk
is;
Overwegende dat het middel, dat
geen verband houdt met de bevoegdheid, niet ontvankelijk is in zoverre
het kritiek oefent op de daden van
voorbereidend onderzoek;
Overwegende dat het middel, in
zoverre eiser aanvoert dat zijn recht
van verdediging is geschonden, daar
drie hoofdgetuigen niet zouden zijn
gehoord of dat eiser v66r zijn verschijning voor het hof van assisen
geen inzage heeft gekregen van de
dossiers van de rechtspleging, welk
middel niet voor het hof van assisen
is opgeworpen, nieuw en derhalve
niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiE~le of op straffe van nietigheid
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voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
II. Op de voorziening van JeanClaude Boddaert :
A. In zoverre de voorziening is gericht tegen het arrest op tussenge',schil van 4 maart 1986:
Over het middel, hieruit afgeleid dat
het hof van assisen in zijn arrest van 4
maart 1986 ten onrechte heeft geoordeeld dat het middel, afgeleid uit artikel
6.1 van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, een middel ten
gronde was, terwijl het middel de ont~
vankelijkheid betwistte; dat dit middel
derhalve moest worden onderzocht door
het hof van assisen, zitting houdende
zonder jury, en niet door de jury; dat eiser dienaangaande een arrest kan aanvoeren van de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Luik van 20 maart 1986, dat thans, naar
verluidt, aan het oordeel van het Hof
van Cassatie is onderworpen (de mening
van de Nauw in de rechten van de verdediging in strafzaken, uitgaven van de
« Jeune Barreau de Liege 1985 "• blz. 325,
en uiteengezet tijdens een colloquium te
Luik, einde april 1985); dat het hoe dan
ook uiterst abnormaal is, en strijdig met
de algemene regels van een billijk proces, dat de drie rechtscolleges waaraan
eiser een middel heeft willen voorleggen
inzake de redelijke termijn, achtereenvolgens hebben geoordeeld dat zij niet
'bevoegd waren of in de onmogelijkheid
werden gesteld de gegrondheid van het
middel te beoordelen, te weten de kamer
van inbeschuldigingstelling, het hof van
assisen zitting houdende zonder jury en
de jury, terwijl ten deze een termijn van
bijna zes jaar was verlopen tussen de
datum van het feit en de datum van het
vonnis, en geen enkel Belgisch rechtscollege heeft willen of kunnen beoordelen
of de redelijke termijn al dan niet was
verstreken; dat derhalve moet worden
geoordeeld dat de drie bestreden arresten vernietigd dienen te worden wegens
schending van artikel 6 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden :

Overwegende dat het middel wil
betogen dat de redelijke termijn
waarbinnen eiser, ingevolge artikel
6.1 van het Verdrag tot Bescherming
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van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, recht had
op de behandeling van zijn zaak,
was verstreken en dat het hof van
assisen, samengesteld uit drie magistraten, zelf uitspraak diende te
doen, aangezien het opgeworpen
middel moest leiden tot niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen;
Overwegende dat uit het antwoord
op de voorziening van Nicolas Piron,
in zoverre zij gericht was tegen het
arrest op tussengeschil van 4 maart
1986, volgt dat het middel niet kan
worden aangenomen;
Overwegende dat het hof van assisen, voor het overige, eiser tot tien
jaar opsluiting heeft veroordeeld
waarbij het als verzachtende omstandigheid heeft aangenomen dat
eiser geen vroegere veroordeling tot
een criminele straf heeft opgelopen;
dat het hof van assisen impliciet
doch zRker heeft beslist dat eisers
beweril~gen inzake het overschrijden van de redelijke termijn ongegrond waren, hetzij omdat hij niet
was overschreden, hetzij omdat, in
het andere geval, daarmee bij de beoordeling van de straf geen rekening behoefde te worden gehouden;
dat het hof van assisen, bij ontstentenis van conclusie dienaangaande,
zijn beslissing niet nader behoefde
te motiveren;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
B. In zoverre de voorziening is gericht tegen de drie arresten van 4
maart 1986 en 14 maart 1986 :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doordat uit het onderzoek van de drie
arresten van maart 1986 duidelijk blijkt
dat de motieven tegenstrijdig zijn; dat
het hof van assisen in zijn eerste arrest
van 4 maart 1986 oordeelde dat alleen de
jury uitspraak moest doen over het middel inzake de redelijke termijn; dat het
hof van assisen in zijn arrest op tussengeschil van 14 maart 1986 heeft geweigerd aan de jury de vraag te stellen in
verband met de redelijke termijn, hoewei verzoeker uitdrukkelijk over dat
punt had geconcludeerd; dat de motive-
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ring van de twee arresten, die binnen
een tijdspanne van tien dagen zijn gewezen, derhalve volledig tegenstrijdig is;
dat die tegenstrijdigheid eveneens tot
vernietiging moet leiden :

Overwegende dat de grief van
tegenstrijdigheid betekent dat er
tegenstrijdigheid bestaat ofwel tussen de motieven ofwel tussen de
motieven en het beschikkende gedeelte van dezelfde beslissing;
Overwegende dat het voor het
overige niet tegenstrijdig is te oordelen, enerzijds, dat de jury, wat de
beoordeling van de bewijzen betreft,
aileen uitspraak moest doen zonder
de aanwezigheid van het hof, en te
beslissen, anderzijds, dat die vraag,
in zoverre zij enkel betrekking heeft
op het eventueel teloorgaan van de
bewijzen, deel uitmaakt van de
vraag over de schuld van iedere beschuldigde;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
En overwegende dat de substanWHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt iedere eiser
in de kosten van zijn voorziening.
22 oktober 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever: de h. Ghislain - Andersluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal - Advocaat: mr. P. Van
Damme, Luik.
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AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE VERON
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gens zijn verslag, het voertuig kon hersteld worden; (... ) dat de (verweerders)
recht hebben op vergoeding van hun
schade, zodat het bedrag van de herstellingskosten moet worden toegekend; dat
ook het bedrag van de B.T.W., ten gevolge van die herstelling, moet worden toegekend »,en eiser veroordeelt om aan de
verweerders het bedrag van 57.254 frank
te betalen, zijnde de herstellingskosten
van hun voertuig inclusief B.T.W., vermeerderd met de compensatoire en gerechtelijke rente,
terwijl hij die schade lijdt door een
fout recht heeft op volledige vergoeding
van zijn schade, en door degene die de
fout heeft begaan, moet worden teruggeplaatst in de toestand waarin hij zich
zou hebben bevonden als de schade niet
was toegebracht; de getroffene evenwel
niet kan eisen dat zijn schade wordt vergoed op de wijze die aan de dader van
het schadeverwekkend feit het meeste
kost; de eigenaar van de zaak derhalve,
als de herstellingskosten hoger zijn dan
de vervangingswaarde van de beschadigde zaak en als de vervanging ervan mogelijk is, enkel recht heeft op een vergoeding die gelijk is aan de vervangingswaarde, nu het toekennen van die vergoeding de volledige vergoeding van zijn
schade uitmaakt; het arrest, dat vaststelt
dat de herstellingskosten van het voertuig van de verweerders (57 .254 frank)
hoger waren dan de door een deskundige
geraamde vervangingswaarde (42.000
frank) en dat aan verweerder het bedrag
van de herstellingskosten toekent, zonder vast te stellen dat genoemd voertuig
onvervangbaar was, de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt
door aan de eigenaars van dat voertuig
een hogere vergoeding toe te kennen
dan de werkelijk geleden schade:

GELUKT VOERTU!G - HERSTELLINGSKOSTEN
- VERVANGINGSWAARDE- VOLLEDIGE VERGOEDING - BEGRIP.

De t'erplichting tot betaling van de herstellingskosten van een beschadigde
zaak blijft, in de regel, beperkt tot het
beloop van de vervangingswaarde van
die zaak; niet naar recht verantwoord
is derhalve de beslissing van de rechter die de veroorzaker van een ongeval
veroordeelt tot betaling van de herstellingskosten van een verongelukt voertuig, zonder vast te stellen dat die kosten lager zijn dan of gelijk aan de
vervangingswaarde van dat voertuig
(1).

(FERNANDEZ BARBON T. AZIAR, LEMMAGHI)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 7538)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 januari 1985 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, hoewel eiser, in bijkomende orde met betrekking tot de
schade van da verweerders, in zijn appelconclusie aanvoerde dat laatstgenoemden geen << betaling konden eisen van
een bedrag van 57.294 frank, zijnde de
herstellingskosten van hun voertuig vermeerderd met de belasting over de toegevoegde waarde, terwijl dat bedrag hoger is dan de vervangingswaarde van
genoemd voertuig; dat de scheidsrechterlijke beslissing van 10 oktober 1975 de
vervangingswaarde van het voertuig op
42.000 frank heeft geraamd, verminderd
met de waarde van het wrak ten belope
van 6.000 frank, zijnde 36.000 frank >>, beslist dat « (de verweerders) de rekening
van de " Etablissements Plasman " voor
de herstelling ten belope van 57.254
frank overleggen; dat de raming van de
door (eiser) vermelde deskundige (42.000
frank) volgt uit zijn besluit dat het voertuig een volledig verlies is en dat, vol-
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Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt om aan de verweerders
de herstellingskosten van hun voertuig ten belope van 57.254 frank te
betalen, enkel op grond dat de verweerders « recht hebben op vergoeding van hun schade, zodat hun het
1
bedrag van de herstellingskosten
moet worden toegekend »;
Overwegende dat, nu de verplichting tot betaling van de herstellingskosten van de beschadigde zaak in
beginsel enkel geldt tot beloop van
-----------------1 de vervangingswaarde van die zaak,
(1) Zie Cass., 9 juli 1956 (Bull. en Pas., 1956, het arrest, dat niet vaststelt dat het
I, 1261).
toegekende bedrag van de herstel1
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lingskosten lager of gelijk is aan de
vervangingswaarde van het verongelukte voertuig, de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

1o In beginsel is niet nieuw het middel

dat, zelfs indien het geen verband
houdt met de openbare orde of met
een bepaling van dwingend recht, kritiek oefent op een reden die de rechter
opgeeft ter verantwoording van zijn
beslissing (1).
2° Art. 2220 B. W. dat, in privaatrechte-

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de vordering van
de verweerders tegen eiser, behalve
in zoveri'e het beslist dat laatstgenoemde een fout heeft begaan die
een oorzakelijk verband met de
schade vertoont en in zoverre het de
kosten van takel- en sleephulp bepaalt; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigd arrest; houdt de kosten aan en
laat de b~slissing daaromtrent aan
de feitenr,>chter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Bergen.
23 oktober 1986 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : mevr. Charlier, raadsheer Gelijkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Dassesse en De Bruyn.

Nr. 119
1•

KAMER -

(« DERBY-LADBROKE ' N.V. T. LAZET)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7608)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 mei 1985 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 2220, 2221 en, voor zoveel nodig,
2242 tot 2250 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat verweerster, een bediende
van eiseres, « op 14 augustus 1979 door
haar werkgever is ontslagen •; dat eiseres, bij exploot van 4 november 1980,
haar vroegere bediende heeft gedagvaard tot betaling van een geldsom van
120.230 frank, zijnde de inkomsten van
11 augustus 1979 die verweerster naar de
zetel van de eisende vennootschap had
moeten brengen en die, volgens verweerster, door een onbekende werden ontvreemd uit een brieventas die op de ach-

23 oktober 1986

1° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - NIEUW MIDDEL - MIDDEL
DAT KRITIEK OEFENT OP EEN REDEN DIE DE
RECHTER OPGEEFT TER VERANTWOORDING
VAN ZIJN BESLISSING - IN BEGINSEL GEEN
NIEUW MIDDEL.

2° VERJARING -

lijke zaken, de schuldenaar toestaat atstand te doen van een verkregen verjaring, staat hem eveneens toe afstand
te doen van de reeds verlopen tijd van
een lopende verjaring (2).

BURGERLIJKE ZAKEN AFSTAND DOOR DE SCHULDENAAR VAN EEN
REEDS VERKREGEN VERJARING - ART. 2220
B.W - AFSTAND VAN DE REEDS VERLOPEN
TIJD VAN EEN LOPENDE VERJARING - GELDIGHEID

(1) Cass., 13 jan. 1983, A.R. nr. 6639
(A.C., 1982-83, nr. 281); over het begrip nieuw
middel, zie Cass., 19 jan. 1978 (ibid., 1978, 608)
en de concl. van proc.-gen. Dumon, toen eerste
adv.-gen. in Bull. en Pas., 1978, 576, inz. blz.
579; zie ook Cass., 26 juni 1980 (ibid., 1979-80,
nr. 683).
(2) Cass., 3 feb. 1950 (Bull. en Pas., 1950, I,
382). Uit dit arrest blijkt dat partijen geen afstand kunnen doen van de reeds verlopen tijd
van een verjaring van openbare orde. In het
geval van het geannoteerde arrest gaat het om
de verjaring, bedoeld in art. 15 Arbeidsovereenkomstenwet; die verjaring raakt de openbare orde niet (zie Cass., 10 sept. 1984, A.R.
nr. 4246 (A.C., 1984-85, nr 21, met de verwijzingen in voetnoot 4).
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terbank van haar voertuig lag, zegt dat
die rechtsvordering, met toepassing van
artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, verjaard is en het middel verwerpt waardoor eiseres in bijkomende orde aanvoerde dat « (verweerster), hoe dan ook,
afstand heeft gedaan van een beroep op
de verjaring, aangezien "verweerster ",
zoals de eerste rechter terecht heeft
vastgesteld, "uitdrukkelijk heeft erkend
dat zij nalatig is geweest en heeft toegegeven dat zij hoopte met eiseres een
oplossing te vinden voor de terugbetaling
van de verloren geldsom " op grond << dat
men vooraf geen afstand kan doen van
de verjaring (artikel 2220 Burgerlijk Wethoek); dat het voorstel inzake de terugbetaling van de verloren geldsom, dat
door verweerster bij conclusie in de
strafzaak is gedaan, aan de vervaldag
van de verjaring voorafgaat; dat dit voorstel derhalve niet kan gelden als een afstand van het recht om later de verjaring aan te voeren »,
terwijl, luidens artikel 2220 van het
Burgerlijk Wetboek, << men vooraf geen
afstand kan doen van de verjaring »;die
bepaling niet verbiedt afstand te doen
van de reeds verlopen tijd van een nog
niet vervallen verjaring; in een dergelijk
geval de afstand dezelfde uitwerking
heeft als de stuiting van de verjaring en
een nieuwe termijn doet lopen die gelijk
is aan de termijn van de oorspronkelijke
verjaring; daaruit volgt dat het arrest het
middel niet rechtens heeft kunnen afwijzen waarin eiseres aanvoerde dat verweerster afstand had gedaan van het beroep op de verjaring, enkel op grond dat
het voorstel inzake de terugbetaling van
de verloren geldsom, dat verweerster in
conclusie voor het strafgerecht had gedaan, aan de vervaldag van de verjaring
voorafging (schending van de artikelen
2220, 2221 en, voor zoveel nodig, 2242 tot
2250 van het Burgerlijk Wetboek); althans uit de motieven van het arrest niet
kan worden opgemaakt of het voorstel
dat tijdens het strafgeding is gedaan, impliceerde dat verweerster impliciet afstand deed van de reeds verlopen tijd
van de verjaring, dan wel of de gedinginleidende dagvaarding was betekend binnen de termijn van een jaar vanaf de datum waarop dat voorstel was gedaan; de
motieven van het arrest aldus het Hof
niet in staat stellen de wettelijkheid ervan na te gaan (schending van artikel 97
van de Grondwet) :

heid, hieruit afgeleid dat het middel
nieuw is:
Overwegende dat het middel,
onder meer, is afgeleid uit de schending van artikel 2220 van het Burgerlijk Wetboek;
Dat het hof van beroep toepassing
heeft gemaakt van die wetsbepaling,
waarnaar het arrest bovendien uitdrukkelijk verwijst;
Dat een dergelijk middel niet
nieuw is;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat eiseres in haar
aanvullende conclusie voor het hof
van beroep in bijkomende orde had
aangevoerd dat verweerster afstand
had gedaan van het beroep op de
verjaring, aangezien zij uitdrukkelijk had erkend dat zij nalatig was
geweest en had toegegeven << dat zij
hoopte met eiseres een oplossing te
vinden voor de terugbetaling van de
verloren geldsom »;
Overwegende dat het arrest, door
enkel te zeggen « dat men vooraf
geen afstand kan doen van de verjaring (artikel 2220 van het Burgerlijk
Wetboek); dat het voorstel ... aan de
vervaldag van de verjaring voorafgaat ... (en) derhalve niet kan gelden als een afstand van het recht
om later de verjaring aan te voeren », zonder nate gaan of verweerster geen afstand had gedaan van
de reeds verlopen tijd van de verjaring en, zo ja, of, rekening houdend
met die afstand, de verjaring, vastgelegd in artikel 15 van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, al dan niet was
ingetreden, zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijk-

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
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arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigd arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
23 oktober 1986 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : mevr. Charlier, raadsheer Gelijkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Gerard.

Nr. 120

Gelet op het arrest door het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen, op 10 juli 1986 gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 33, 34, 35, 36,
37 van het Europese Verdrag betreffende
de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, ondertekend te
Brussel op 27 september 1968, goedgekeurd bij de wet van 13 januari 1971,
860, 861, 1025 en 1026, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek,

doordat het bestreden vonnis het door
eiser ingestelde verzet tegen het vonnis
van 27 juli 1982 van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Antwerpen, waarbij
aan verweerster verlof tot tenuitvoerlegNr. 120
ging van het vonnis van 9 maart 1982
van het Landgericht van Duisburg verleend wordt, ongegrond verklaart op
1' KAMER - 24 oktober 1986
grond : dat eiser stelt dat ten onrechte
verweerster, in strijd met artikel 33 van
het E.E.G.-Executieverdrag, in het inleidend verzoekschrift geen woonplaatskeuEUROPESE GEMEENSCHAPPEN
ze deed binnen het rechtsgebied van het
EXECUTIEVERDRAG, ART. 33, TWEEDE LID -.
gerecht dat van het verzoek kennis nam,
VOORGESCHREVEN WOONPLAATSKEUZE
wat de nietigheid van de procedure, ten
VEREISTEN - MODAL!TEITEN.
minste de niet-ontvankelijkheid van het
De in art. 33, eerste lid, Executieverdrag verzoekschrift, tot gevolg zou hebben;
voorgeschreven woonplaatskeuze dient dat artikel 33, lid 2, van het E.E.G.-Exete geschieden overeenkomstig de ver- cutieverdrag de verplichting oplegt
eisten van de wet van de aangezochte (<< moet ») woonplaats te kiezen, binnen
staat en, indien die wet zwijgt over het het rechtsgebied van het gerecht dat van
tijdstip waarop die formaliteit moet het verzoek kennis neemt; dat lid 1 van
worden vervuld, 11iterlijk bij de beteke- dit artikel 33 echter bepaalt dat de verning van de beslissing houdende verlof eisten, waaraan het verzoek moet voldoen, worden vastgelegd door de wet van
tot tenuitvoerlegging.
de aangezochte staat; dat artikel 33 van
het Verdrag niet bepaalt dat de woonplaatskeuze in het verzoekschrift zelf
moet gedaan worden; dat er evenmin
(CARRON F. T. BONDSREPUBLIEK DUITSLAND}
enige sanctie aan verbonden is; dat, nu
de woonplaatskeuze strekt tot bescherming van de partij tegen wie een exeARREST
quatur wordt gevraagd, het volstaat dat
(A.R. nr. 4715)
de woonplaatskeuze gebeurt in de akte
van betekening, vermits de voorafgaande
procedure plaatsheeft op eenzijdig verHET HOF; - Gelet op het bestre- zoekschrift
waarvan de andere partij
den vonnis, op 14 juni 1984 door de geen kennis heeft, zolang de betekening
Rechtbank van Eerste Aanleg te van de beslissing niet is geschied; dat,
Antwerpen gewezen;
daar geen enkele wettekst de nietigheid
Gelet op het arrest op 14 juni 1985 beveelt (artikel 860 van het Gerechtelijk
Wetboek), de belangen van eiser des te
door het Hof gewezen (1);
minder door de afwezigheid van de
woonplaatskeuze in het inleidend ver(1) Het arrest van het Hof van 14 juni 1985 zoekschrift geschaad kunnen zijn; dat de
werd gepubliceerd in A.C., 1984-85, onder economie van het Verdrag er juist in benr. 629.
staat de uitvoering van buitenlandse von-
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nissen te vereenvoudigen, met een minimum van formalisme, doch onder een
ruime bescherming van het recht van
verdediging,
terwijl, eerste onderdeel, het bestreden
vonnis ten onrechte oordeelt dat het volstaat dat de door verweerster te verrichten woonplaatskeuze gebeurt in de akte
van betekening, daar de verplichting tot
woonplaatskeuze strekt tot bescherming
van de partij tegen wie een exequatur
wordt gevraagd en deze partij van de
voorafgaande procedure, die op eenzijdig
rekwest wordt gevoerd, geen kennis
heeft; integendeel, de verplichting woonplaatskeuze te doen binnen het rechtsgebied van de rechtbank die van het verzoek kennis neemt, ook opgelegd is in
verband met de uitoefening van de
rechtsmacht zelf, daar het vonnis door
het gerecht aan de aanvragende partij
moet betekend worden, hetgeen op die
gekozen woonplaats gebeurt, en zulks
onmogelijk is wanneer verweerster
slechts woonplaats kiest in de akte van
betekening van het uitgesproken vonnis;
eiser dientengevolge terecht de nietigheid der procedure kon inroepen (scherrding van de artikelen 33, tweede lid, 34,
35, 36 en 37 van het Verdrag van 27 september 1968);
tweede onderdeel, de voorafgaande
procedure tot tenuitvoerlegging, door
verweerster gevoerd zonder dat zij woonplaatskeuze gedaan heeft in het rechtsgebied van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Antwerpen, nietig is; inderdaad, dit vereiste van woonplaatskeuze
dat dwingend opgelegd wordt door de bewoordingen van artikel 33, tweede lid,
van het Verdrag en tot de goede uitoefening van de rechtsmacht bijdraagt, tot
de openbare orde behoort en in aile geval van dwingende aard is; de verwijzing
naar het Belgische recht geen betrekking heeft op de verplichting tot woonplaatskeuze en het onverschillig is of eiser al dan niet schade heeft geleden
(schending van de artikelen 33, 34, 35 en
36 van het Verdrag van 27 september
1968);
derde onderdeel, voor het geval het
Belgisch recht ter zake toepasselijk zou
zijn, de keuze van woonplaats op straffe
van nietigheid in het gedinginleidend rekwest bij artikel 1026, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven is;
deze bepaling immers ook op straffe van
nietigheid de vermelding vereist van de
woonplaats van de eventueel aangewezen vertegenwoordiger; de gedane woonplaatskeuze daarmede gelijk te stellen is
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(schending van de artikelen 860, 1025,
1026, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek,
33 en 34 van het Verdrag van 27 september 1968);
vierde onderdeel, door het feit dat verweerster geen woonplaatskeuze gedaan
heeft in het rechtsgebied van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen,
noch in het gedinginleidend rekwest
noch op enige wijze v66r de uitspraak
van het vonnis van 27 juli 1982 van deze
rechtbank, eiser beroofd is van de mogelijkheid verzet aan te tekenen op een in
dat rechtsgebied gekozen woonplaats en
eiser dientengevolge verzet heeft aangetekend op de woonplaats van verweerster in Duitsland; eiser daardoor schade
heeft geleden en de nietigheid van het
inleidend rekwest en de erop volgende
procedure zich opdringt (schending van
de artikelen 860, 861, 1025, 1026, 2°, van
het Gerechtelijk Wetboek, 33 en 34 van
het Verdrag van 27 september 1968:

Wat de vier onderdelen betreft :
Overwegende dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in zijn arrest van 10 juli 1986 op
de eerste vraag van het Hof antwoordt : « Artikel 33, tweede lid, van
het Verdrag van 27 september 1968
betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, moet aldus worden uitgelegd
dat de aldaar voorgeschreven woonplaatskeuze dient te geschieden
overeenkomstig de vereisten van de
wet van de aangezochte staat en, indien deze wet zwijgt over het tijdstip waarop die formaliteit moet
worden vervuld, uiterlijk bij de betekening van de beslissing houdende
verlof tot tenuitvoerlegging »;
Overwegende dat verweerster
haar keuze van woonplaats heeft
vermeld in de betekening van de beslissing aan eiser;
Overwegende dat ten deze Belgie
de aangezochte staat is; dat de Belgische wetgeving niet bepaalt op
welk ogenblik de woonstkeuze moet
geschieden; dat derhalve verweerster tijdig haar keuze van woonplaats heeft gedaan;
Dat het middel faalt naar recht;
Overwegende dat het Hof reeds in
het arrest van 14 juni 1985 het twee-
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de en het derde middel heeft afgewezen;

drijf waarvan de exploitatiezetel in het
Franse taalgebied is gevestigd, een
einde maakt aan de arbeidsovereenkomst van een in het Nederlandse
taalgebied tewerkgestelde werknemer,
moet in het Frans gesteld zijn (2). (Art.
52, § 1, Taalwet Bestuurszaken.) (3)
(Zaak A.R. nr. 4719.)

Om die redenen, verwerpt de.
voorziening; veroordeelt eiser in de 4° Onwettig is de beslissing dat een in
kosten.
het Frans gestelde o;,rereenkomst die is
Voorzitter en verslaggever: de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Houtekier en
Dassesse.
24 oktober 1986 -

1' kamer -

aangegaan tussen een werkgever met
exploitatiezetel in Brussel-Hoofdstad
en een in het Nederlandse taalgebied
tewerkgestelde werknemers nietig is,
met toepassing van de artt. 1 en 10 Nederlandse Taaldecreet. (Zaak A.R.
nr. 4868.)

(POLLEUNIS T. BRAGARD N.V.)

Nr. 121
ARREST

3'

KAMER -

1° ARBITRAGEHOF- VERNIETIGING VAN
EEN DECREET -

(A.R. nr. 4719)

27 oktober 1986

GEVOLG.

2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
ARBITRAGEHOF - VERNIETIG!NG VAN
EEN DECREET - GEVOLG.

3° TAALGEBRUIK -

SOCIALE BETREKKINGEN - BEDRIJF MET EXPLOITATIEZETEL
IN HET FRANSE TAALGEBIED - IN HET NEDERLANDSE TAALGEBIED TEWERKGESTELDE
WERKNEMER - TE GEBRUIKEN TAAL.

4° TAALGEBRUIK -

SOCIALE BETREKKINGEN - NEDERLANDS TAALDECREET TOEPASSINGSGEBIED - PERSONEN IN HET
NEDERLANDSE
TAALGEBIED
TEWERKGESTELD - BEDRIJF IN BRUSSEL-HOOFDSTAD
GEVESTIGD.

1o en 2o Door het Arbitragehof vernietig-

de bepalingen van een decreet worden
geacht nooit te hebben bestaan en
hebben in beginsel geen gevolgen (1).
(Artt. 6 en 7, § 1, Wet Arbitragehof.)
(Zaken A.R. nr. 4719 en A.R. nr. 4868.)
3° De ontslagbrief waardoor een prive

nijverheids-, handels- of financiebe(1) (2) en (3) Cass., 29 sept. 1986, A.R.
nr. 4206, supra, nr. 52, met noten.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 mei 1984 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof,
op 6 mei 1985 gewezen (4);
Gelet op het arrest, op 25 juni
1986 door het Arbitragehof gewezen
(5);
Over het middel (6), ...

Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat eiser tot 29 februari 1980 in dienst was van verweerster, wier exploitatiezetel in het
Franse taalgebied gevestigd is, dat
eiser in het Nederlandse taalgebied
was tewerkgesteld, met inbegrip van
Voeren, dat de ontslagbrief van 29
februari 1980, waarmee verweerster
de arbeidsovereenkomst eenzijdig
beeindigde, in het Frans was gesteld;
Dat het arrest voorts vaststelt dat
eiser van verweerster een opzeg(4) A.C., 1984-85, nr. 532.
(5) St. 10 juli 1986.
(6) Het middel werd integraal gepubliceerd
in het arrest van 6 mei 1985, A.C., 1984-85,
nr. 532.

Nr. 121

HOF VAN CASSATIE

gingsvergoeding vorderde, op grond
dat de in het Frans gestelde ontslagbrief nietig was, want strijdig met
het voorschrift van het decreet van
de Cultuurraad voor de Nederlandse
Cultuurgemeenschap van 19 juli
1973 tot regeling van het gebruik
van de talen in de sociale betrekkingen tussen werkgevers en werknemers, alsmede van de door de wet
en de verordeningen voorgeschreven
akten en bescheiden van de ondernemingen, welk decreet, volgens eiser, toepasselijk was omdat hij
hoofdzakelijk in het Nederlandse
taalgebied was tewerkgesteld; dat eiser op dezelfde rechtsgrond een uitwinningsvergoeding vorderde;
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den bevoegdheid van de Staat, de
Gemeenschappen en de Gewesten »;
Overwegende eensdeels dat, ingevolge de artikelen 6 en 7, § 1, van de
wet van 28 juni 1983 houdende de
inrichting, de bevoegdheid en de
werking van het Arbitragehof, de
vernietiging van de woorden « of die
personeel in het Nederlandse taalgebied tewerkstellen » in artikel 1, eerste lid, van het voormelde decreet
van 19 juli 1973 door het arrest van
het Arbitragehof van 30 januari
1986, en de bekendmaking van dat
arrest in het Belgisch Staatsblad
van 12 februari 1986, de vernietigde
woorden moeten worden geacht
nooit te hebben bestaan en, nu het
Arbitragehof geen toepassing heeft
gemaakt van artikel 6, tweede lid,
geen gevolgen hebben;

Overwegende dat het arbeidshof
eisers vorderingen afwij st, op grond
dat de ontslagbrief van verweerster
rechtsgeldig in het Frans was gesteld, met toepassing van het beDat anderdeels moet worden aanpaalde in artikel 52 van de wetten
op het gebruik van de talen in be- genomen dat artikel 52, § 1, van de
stuurszaken, gecoordineerd op 18 ju- wetten op het gebruik van de talen
in bestuurszaken geen schending
li 1966;
van artikel 59bis, §§ 3, 3°, en 4, tweeOverwegende dat het Arbitragehof de lid, van de Grondwet inhoudt, in
in zijn arrest van 25 juni 1986, in zoverre dat artikel 52 bepaalt dat
antwoord op de vraag die door het het toepasselijk is op het gebruik
Hof was gesteld, voor recht zegt : van de talen door de private nijver« 1. Ten gevolge van het arrest van heids-, handels- of financiebedrijven
het (Arbitragehof) van 30 januari ten aanzien van hun personeel;
1986, waarbij in artikel 1, eerste lid,
van het decreet van de Cultuurraad
Overwegende dat gezegd artikel
voor de Nederlandse Cultuurge- 52 voorschrijft dat de erin vermelde
meenschap van 19 juli 1973 "tot re- bedrijven voor de akten en bescheigeling van het gebruik van de talen den, die voorgeschreven zijn bij de
voor de sociale betrekkingen tussen wetten en reglementen en voor die
de werkgevers en de werknemers, welke bestemd zijn voor hun persoalsmede van de door de wet en de neel, de taal gebruiken van het geverordeningen voorgeschreven ak- bied waar hun exploitatiezetel of
ten en bescheiden van de onderne- onderscheiden exploitatiezetels gemingen " de woorden " of die perso- vestigd zijn;
neel in het Nederlandse taalgebied
tewerkstellen" werden vernietigd, is
Overwegende dat het bestreden
de prejudicii:He vraag zonder voor- arrest dientengevolge, nu het vastwerp in zoverre ze betrekking heeft stelt dat de exploitatiezetel van verop dit decreet; 2. Artikel 52 vc:m de weerster in het Franse taalgebied is
wetten op het gebruik van de talen gelegen, de beslissing dat de ontin bestuurszaken, gecoordineerd op slagbrief van 29 februari 1980 geldig
18 juli 1966, houdt geen schending in het Frans was opgesteld, wettein van de regels die door of krach- lijk verantwoordt;
tens de Grondwet zijn vastgesteld
voor het bepalen van de onderscheiDat het middel faalt naar recht;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
27 oktober 1986 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. I-Ioutekier en De
Bruyn.

(COOPERATIVE PHARMACEUTIQUE FRAN<;:AISE
N.V. T. ADAM)

ARREST

(A.R. nr. 4868}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 september 1984
door het Arbeidshof te Gent gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof,
op 2 december 1985 gewezen (7);
Gelet op het arrest, op 25 juni
1986 door het Arbitragehof gewezen
(8);
Over het middel (9), ...

Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat : eiseres een exploitatiezetel heeft te Brussel-Hoofdstad en dat verweerder, die nederlandssprekend is, door haar tewerkgesteld was « in de arrondissementen Brussel-Hoofdstad en Halle-Vilvoorde en in de beide Vlaanderen »;
verweerder op 26 september 1978
werd opgezegd met een opzegging
van zes maanden, normaal eindigende op 31 maart 1979; door de partijen op 2 april 1979 een verklaring
in het Frans werd opgesteld waarbij
de dienstbetrekking tot 30 juni 1979
werd verlengd; verweerder aan(7) A.C., 1985-86, nr. 219.
(8) St. 10 juli 1986.
(9) Ret middel werd integraal gepubliceerd
in het arrest van 2 december 1985, A.C.,
1985-86, nr. 219.

Nr. 121

spraak maakt op een opzeggingsvergoeding voor anderhalve maand;
Overwegende dat het arbeidshof,
met bevestiging van het beroepen
vonnis, de voormelde vordering van
verweerder inwilligt, op grond dat :
ten deze vervuld zijn de toepassingsvoorwaarden bepaald in artikel 1
van het decreet van 19 juli 1973 tot
regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen
tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet
en de verordeningen voorgeschreven
akten en bescheiden van de ondernemingen, vermits verweerder door
eiseres in het Nederlandse taalgebied was tewerkgesteld; de verklaring van 2 april 1979 derhalve nietig
is, met toepassing van de sanctie bepaald bij artikel 10 van het decreet,
maar dat die nietigheid geen nadeel
voor verweerder kan opleveren; uit
de nietigheid van de verklaring van
2 april 1979 volgt dat na 31 maart
1979 een overeenkomst voor onbepaalde tijd was ontstaan, waaraan
door eiseres zonder dringende reden
en zonder een opzeggingstermijn in
acht te nemen, een einde was gemaakt;
Overwegende dat het Arbitragehof
in zijn arrest van 25 juni 1986, in
antwoord op de vraag die door het
Hof was gesteld, voor recht zegt :
« 1. Ten gevolge van het arrest van
het (Arbitragehof) van 30 januari
1986, waarbij in artikel 1, eerste lid,
van het decreet van de Cultuurraad
voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap van 19 juli 1973 "tot regeling van het gebruik van de talen
voor de sociale betrekkingen tussen
de werkgevers en de werknemers,
alsmede van de door de wet en de
verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen " de woorden " of die personeel in het Nederlandse taalgebied
tewerkstellen" werden vernietigd, is
de prejudiciele vraag zonder voorwerp in zoverre ze betrekking heeft
op dit decreet; 2. De artikelen 52 en
59 van de wetten op het gebruik van
de talen in bestuurszaken, gecoordi-
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neerd op 18 juli 1966, houden geen
schending in van de regels die door
of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de
onderscheiden bevoegdheid van de
Staat, de Gemeenschappen en de
Gewesten »;
Overwegende eensdeels dat, ingevolge de artikelen 6 en 7, § 1, van de
wet van 28 juni 1983 houdende de
inrichting, de bevoegdheid en de
werking van het Arbitragehof, de
vernietiging van de woorden « of die
personeel in het Nederlandse taalgebied tewerkstellen » in artikel 1, eerste lid, van het voormelde decreet
van 19 juli 1973 door het arrest van
het Arbitragehof van 30 januari 1986
en de bekendmaking van dat arrest
in het Belgisch Staatsblad van 12 februari 1986, de vernietigde woorden
moeten worden geacht nooit te hebben bestaan en, nu het Arbitragehof
geen toepassing heeft gemaakt van·
artikel 6, tweede lid, geen gevolgen
hebben;
Dat anderdeels moet worden aangenomen dat de artikelen 52 en 59
van de wetten op het gebruik van de
talen in bestuurszaken, gecoordb
neerd op 18 juli 1966, geen schending inhouden van de regels die·
door of krachtens de Grondwet zijn
vastgesteld voor het bepalen van de
onderscheiden bevoegdheid van de
Staat, de Gemeenschappen en de
Gewesten;
Overwegende dat artikel 52 van
de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken voorschrijft
dat, in Brussel-Hoofdstad, de private
nijverheids-, handels- en financiebedrijven de akten en bescheiden die
voorgeschreven zijn bij de wetten
en reglementen en die welke bestemd zijn voor hun personeP-1, in
het Nederlands stellen wanneer zij
bestemd zijn voor het nederlandssprekend personeel; dat artikel 59,
eerste en derde lid, van die wetten
luidt : « Wanneer wordt vastgesteld
dat de handelingen of bescheiden
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naar vorm in strijd met de beschik~
kingen van artikel 52 werden opgesteld, moeten zij, hetzij uit eigen beweging, hetzij op aanmaning van de
bevoegde dienst, overheid of rechtsinstantie, door de betrokken private
nijverheids-, handels- of financiebedrijven door bescheiden of handelingen vervangen worden die naar de
vorm regelmatig zijn (... ). De vervanging der bescheiden en handelingen
heeft uitwerking op de datum van
het vervangen bescheid »;
Overwegende dat het bestreden
arrest, dat zijn beslissing ter zake
van de opzeggingsvergoeding laat
steunen op de vernietigde woorden
van artikel 1, eerste lid, van het decreet van 19 juli 1973 « of die persop.eel in het Nederlandse taalgebied
tewerkstellen » en op de bepalingen
van artikel 10 van dat decreet, die
beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over verweerders vordering tot vergoeding << wegens contractbreuk » en over de kosten;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
27 oktober 1986 - a· kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Biitzler.
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Nr. 122
3'

27 oktober 1986

KAMER -

1° JAARLIJKSE VAKANTIE TIEGELD - BEDIENDEN VAN HET VAKANTIEGELD MISDRIJF.

VAKANNIET BETALEN
AARD VAN HET

2° MISDRIJF -

VOORTGEZET MISDRIJF
NIET BETALEN VAN VAKANTIEGELD.

3° VERJARING -

BURGERLIJKE ZAKEN VORDERING TOT BETALING VAN VAKANTIEGELD - AANHOUDEND NIET BETALEN VOORTGEZET MISDRIJF.

1" en 2" Het aanhoudend niet betalen van
vakantiegeld is een voortgezet misdrijf
wanneer de verscheidene feiten uit
een enkel opzet voortvloeien. (Art. 54,
2", Vakantiewet.)
·
3" Wanneer de rechter oordeelt dat het

aanhoudend niet betalen van vakantiegeld, wegens eenheid van opzet, een
voortgezet misdrijf is, gaat de verjaringstermijn van de vordering tot betaling gegrond op het misdrijf pas in na
het laatste feit (1). (Artt. 26 wet 17
april 1878 en 54, 2", Vakantiewet.)

(LAMBRECHTS, LAMBRECHTS N.V. T. DE HAECK)
ARREST

(A.R. nr. 5265)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 oktober 1985 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 54, 2", 55,
§ 1, 60 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoi:irdineerd op 28 juni 1971, 26 en 28 van
de wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, gewijzigd bij de wet van
30 mei 1961,

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

(1) Zie Cass., 11 maart 1985, A.R. nr. 7275
(A.C., 1984-85, nr. 414).

Nr. 122

doordat het arrest de eisers veroordeelt om aan verweerder te betalen het
achterstallig loon ten belope van 570.762
frank vermeerderd met de verwijlinteresten vanaf de vervaldata van de tekorten en het achterstallig vakantiegeld ten
belope van 74.991 frank, met de vergoedende interesten vanaf de vervaldata
van de tekorten, op grond « dat uit de
loonbescheiden voldoende blijkt dat (verweerder) een voltijdse betrekking had
bij eerste (eiser); dat volgens deze loonbescheiden het loon werd uitbetaald op
basis van voltijdse prestaties; dat (eisers)
dan ook ten onrechte stellen dat, indien
er te weinig loon is betaald, dit het gevolg was van het feit dat (verweerder)
geen voltijdse prestaties leverde; dat de
eerste rechter terecht de gevorderde
loonachterstal en het hierop verschuldigde vakantiegeld toegekend heeft »,
terwijl verweerder in zijn oorspronkelijke dagvaarding betaling vorderde van
74.991 frank wegens achterstallig vakantiegeld voor de periode vanaf 1 januari
1970 tot zijn ontslag op 12 november
1980, aanvoerend dat niet-betaling van
vakantiegeld strafbaar is; verweerder aldus zijn vordering steunde op een gebrek aan betaling van vakantiegeld dat
een ogenblikkelijk misdrijf is waarop
correctionele straffen staan krachtens
artikel 54, 2", van de gecoi:irdineerde wetten betreffende de jaarlijkse vakantie
van de werknemers; de vordering tot betaling van vakantiegeld, gegrond op dit
misdrijf, verjaart door verloop van vijf
jaar te rekenen van de dag waarop het
misdrijf is gepleegd; het arrest die verjaringstermijn miskent door achterstallige
vakantiegelden toe te kennen vanaf 1 januari 1970:

Overwegende dat verweerder in
de dagvaarding vermeldde : « Bij
aangetekende brief van 12 november 1980 werd de arbeidsovereenkomst eenzijdig beeindigd door (de
eisers). ( ...) Het niet betalen van de
verschuldigde minimumlonen gedurende j aren is een voortgezet misdrijf, zodat (verweerder) recht heeft
op de vergoeding van de schade
vanaf 1 januari 1970 tot einde
dienst. (Eiser) heeft 570.762 frank te
weinig betaald, zodat (verweerder)
recht heeft op dit bedrag. Het niet
betalen van vakantiegeld is eveneens strafbaar, zodat (verweerder)
recht heeft op de vergoeding van de
schade (... ), zijnde 74.991 frank »;
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Dat verweerder betaling vorderde
van voornoemde bedragen, beide
vermeerderd met de vergoedende interesten vanaf de vervaldatum;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
27 oktober 1986 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Houtekier en Biitzler.

Overwegende dat verweerder aldus de vordering tot betaling van
het op het achterstallig loon verschuldigde vakantiegeld deed steunen op een gebrek aan betaling dat
met correctionele straffen wordt gestraft krachtens artikel 54, 2°, van
de gecoordineerde wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de Nr. 123
werknemers; dat, luidens artikel 26
van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het
3• KAMER - 27 oktober 1986
Wetboek van Strafvordering, gewijzigd bij de wet van 30 mei 1961, de
burgerlijke rechtsvordering volgend ARBEIDSOVEREENKOMST - BEEINDIGING - TEKORTKOMING VAN EEN PARTIJ
uit een misdrijf verjaart door verAAN HAAR VERPLICHTINGEN - DOET OP
loop van vijf voile jaren te rekenen
ZICHZELF DE ARBEIDSOVEREENKOMST NIET
van de dag waarop het misdrijf is
EINDIGEN.
gepleegd; dat, krachtens artikel 28
van dezelfde wet van 17 april 1878, Op zichzelf doet een tekortkoming van
voornoemd artikel 26 toepasselijk is
een partij aan haar verplichtingen de
in alle door bijzondere wetten gerearbeidsovereenkomst niet eindigen (1).
gelde zaken;
Overwegende dat het arrest de eisers veroordeelt om aan verweerder
te betalen het op het achterstallig
loon verschuldigde vakantiegeld, zoals door verweerder was gevorderd
in de dagvaarding;
Dat het arrest aldus, impliciet
maar zeker, aanneemt dat het aanhoudend niet betalen van dit vakantiegeld vanaf 1 januari 1970 tot 12
november 1980, wegens eenheid van
opzet, een voortgezet misdrijf is, zodat de verjaringstermijn slechts een
aanvang neemt op de dag van het
laatste feit;

(DESCHACHT T. FEYS)
ARREST

(A.R. nr. 5304)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 juni 1985 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;

Overwegende dat uit de vorengaande beschouwingen volgt dat het
arrest door achterstallig vakantiegeld toe te kennen vanaf 1 januari
1970, de in het onderdeel aangevoerde wetsbepalingen niet schendt;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1134, 1135, 1142,
1184 van het Burgerlijk Wetboek, 6, 7, 35,
37 en 39, § 1, van de wet van 3 JUli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat voor de werkverlating van eiseres geen geldige reden voorhanden
was, nu zij geen gevolg was van ziekte,
beslist dat eiseres contractbreuk gepleegd heeft, en mitsdien de vordering
van verweerder strekkende tot betaling
van een opzeggingsvergoeding door eiseres wegens de beiiindiging van de
arbeidsovereenkomst gegrond verklaart,
en de vordering van eiseres strekkende

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

(1) Cass., 13 jan. 1986,
(A.C., 1985-86, nr. 310).

A.R.

nr.

4973
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tot betaling van een opzeggingsvergoeding door verweerder als ongegrond afwijst, op grond : « dat uit de persoonlijke
verschijning is gebleken dat (eiseres) het
werk voortijdig heeft verlaten nadat
haar een opmerking werd gegeven over
een fout die zij had gemaakt en daaruit
een discussie was ontstaan, wat ze, in
conclusie van 19 oktober 1984, ten stelligste ontkende; dat door (verweerder)
formeel werd tegengesproken dat (eiseres) reeds voordien van een ziekte had
gewag gemaakt en de terzake door (eiseres) afgelegde verklaringen niet geloofwaardig voorkomen; dat, gelet op die omstandigheid en op de tegenstrijdige verklaringen van de partijen, het ook niet
bewezen is dat (eiseres) bij haar voortijdig vertrek gewag zou hebben gemaakt
van ziekte; dat, in strijd met hetgeen (eiseres) voorhield in haar aangetekende
brief van 9 december 1980, ze niet op 6
december 1980 een dokter liet komen,
maar deze slechts raadpleegde op maandag 8 december; dat het arbeidshof geen
geloof kan hechten aan de bewering dat
de onjuistheid van de door haar ondertekende aangetekende brief, in verband
met het raadplegen van een dokter, zou
te wijten zijn aan een vergissing van
haar syndicale organisatie; dat (verweerder) dan ook terecht de door (eiseres) op
6 december 1980 gepleegde werkverlating en haar afwezigheid 's namiddags
van die dag als een contractbreuk aanzag, welke vaststellingen de op 8 december 1980 door (eiseres) geraadpleegde geneesheer ook deed; dat ook niet dienend
is dat (eiseres) op 8 december 1980 tot
een ander inzicht was gekomen en liet
weten dat zij op 15 december 1980 het
werk zou hernemen »,
terwijl de tekortkoming van een partij,
zelfs aan haar essentitHe contractuele
verplichtingen, op zichzelf de arbeidsovereenkomst niet beeindigt en de feitenrechter slechts kan beslissen dat de
arbeidsovereenkomst door een contractuele tekortkoming van een partij werd
beeindigd door vast te stellen dat deze
partij de wil had een essentieel hestanddee! van de overeenkomst te wijzigen en
deze aldus te beeindigen, zonder het bestaan van deze wil af te leiden uit die
enkele tekortkoming; het arrest derhalve, door vast te stellen dat voor de werkverlating van eiseres geen geldige reden
voorhanden was, nu zij geen gevolg was
van ziekte, en hieruit af te leiden « dat
(verweerder) dan ook terecht de door (eiseres) gepleegde werkverlating en haar
afwezigheid 's namiddags van die dag als
een contractbreuk aanzag », zonder vast

Nr. 124

te stellen dat eiseres de wil heeft getoond om de arbeidsovereenkomst te
beeindigen door er een essentieel bestanddeel van te wijzigen, haar beslissing niet naar recht verantwoordt
(schending van alle in het middel genoemde wettelijke bepalingen, inzonderheid van artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek):

Overwegende dat uit de in het
middel geciteerde consideransen
van het arrest blijkt dat het arbeidshof de beslissing dat bij eiseres de
wil aanwezig was om de arbeidsovereenkomst te beeindigen, uitsluitend grondt op de vaststelling dat
zij tekort is gekomen aan haar verplichting de arbeidsovereenkomst
uit te voeren;
Dat uit die enkele tekortkoming
niet kan volgen dat die wil bij eiseres aanwezig is geweest;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
27 oktober 1986 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Nelissen Grade.

Nr. 124
3'

KAMER -

27 oktober 1986

VOORZIENING IN CASSATIE PLICHT -

VORM -

HANDTEKENING

DIENST
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Nr. 125

Niet ontvankelijk is de niet door de eiser
ondertekende voorziening tegen een
beslissing van de herkeuringsraad (1).
(Art. 51, §§ 1 en 4, Dienstplichtwet.)
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(DEMEY T. CONTAINERCARE N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 642)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 april 1986 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;

(MILLIAU)

(A.R. nr. M 608 N)
27 oktober 1986 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal.

Nr. 125
2•

KAMER -

MISDRIJF -

28 oktober 1986

DEELNEMING -

DADER -

BE-

GRIP.

Hij die door misbruik van gezag of
macht een misdrijf rechtstreeks
of macht een misdrijf rechtstreeks
heeft uitgelokt, wordt als dader van
dat misdrijf aangemerkt, oak al is hij
aan de uitvoering zelve van de feiten
vreemd gebleven (1).
Nota arrest nr. 124 :
(1) Cass., 20 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 110).
Zie Cass., 27 jan. 1986, A.R. nr. M 587 N
(A.C., 1985-86, nr. 331).
Nota arrest nr. 125 :
(1) Raadpl. Cass., 12 old. 1891 (Pas., 1891, I,
252); 20 juni 1926 (Pas., 1927, I, 32); 17 maart
1958 (A.C.,
1958, 521); 6 sept.
1983
(A.C., 1983-84, nr. 4) en 9 okt. 1984
(A.C., 1984-85, nr. 105); over de dader die buiten de materiele uitvoering van het misdrijf is
gebleven, zie : P.E. TRoussE, « Les principes
gE'meraux de droit penal positif beige », in Les
Novelles. Droit penal, 1, 2, nrs. 3870 e.v., 3946
e.v.; HAus, Principes generaux de droit penal
beige, 1879, nrs. 515 e.v.; BRAAs, Precis de
droit penal, 1936, nrs. 121 e.v.; P. DoucET, Precis de droit penal general, Liege, 1976, biz. 158
en 159; R. LEGROS, « La regie de droit penal >>,
in La regie de droit, etudes publiees par Ch.
Perelman, Bruylant, 1971, biz. 250; R. LEGROS,
« La responsabilite penale des dirigeants des
societes et le droit penal general ,, R.D.P.,
1963-1964, biz. 3 e.v

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

Over de twee middelen samen,
het eerste, afgeleid uit de schending
van de artikelen 66, 196, 197 en 496 van
het Strafwetboek, en luidende als volgt :
Het weerhouden van de betichtingen van
valsheid in geschrifte, gebruik van valse
stukken en oplichting ten laste van eiser
(A.II, c, A.III, B.II, c, en B.III) steunt uitsluitend op de verklaringen van Lava en
van diverse werlmemers die, volgens het
arrest, « in opdracht van Andre Demey,
zaakvoerder van de P.V.B.A. Demey,
fraude dienden te plegen bij het invullen
van de bescheiden die als bewijs van aflevering van brandstof golden »,
terwijl, enerzijds, een gewone opdracht, zonder vergezeld te zijn van
<< giften, beloften, bedreigingen, misbruik
van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden >> - hetgeen in
het arrest niet vastgesteld is -, geen
strafbare deelneming kan uitmaken en,
anderzijds, in het arrest evenmin sprake
is van het bedrieglijk opzet vereist voor
de toepassing van de artikelen 196 en
197, noch van het bijzonder opzet dat
een wezenselement van artikel 496 uitmaakt;
het tweede, afgeleid uit de schending
van artikel 97 van de Grondwet en luidende als volgt : het arrest schendt evenzeer artikel 97 van de Grondwet, in zover het de in hoger beroep hernomen
conclusie van eiser niet beantwoordt,
waarin onder meer gesteld werd: 1. dat
aan de wezenlijke voorwaarden voor het
bestaan van strafbare deelneming niet
werd voldaan, 2. dat eiser zelf geen valse
leveringsbons heeft opgemaakt noch
daarvan gebruik heeft gemaakt, zodat,
benevens het wettelijk vereiste opzet,
ook het materieel bestanddeel van de te
zijnen laste gelegde misdrijven ontbreekt, en 3. dat de door eiser bestuurde
vennootschap (P.V.B.A. Andre Demey)
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de enige schadelijder is ingevolge de
misdrijven door derden gepleegd :

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

Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat diverse werknemers
van de P.V.B.A Demey in opdracht
van eiser, zaakvoerder van die
P.V.B.A, fraude dienden te plegen
bij het invullen van de bescheiden
die als bewij s van aflevering van
brandstof golden; dat zij aldus te
kennen geven dat eiser dient aangezien te worden als dader van de
hem ten laste gelegde feiten van
valsheid in geschrifte om door misbruik van gezag of van macht de
misdrijven rechtstreeks te hebben
uitgelokt, zelfs indien hij vreemd is
gebleven aan de uitvoering zelve
van de feiten;
Overwegende dat de appelrechters
de aan eiser ten laste gelegde feiten
van valsheid in geschrifte bewezen
verklaren zoals zij omschreven zijn
in de bewoordingen van de wet; dat
die omschrijving inhoudt dat de
valsheid in geschrifte met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te
schaden, werd gepleegd;
Dat de appelrechters door hun redengeving hun beslissing dat de aan
eiser ten laste gelegde feiten van
valsheid in geschrifte bewezen zijn,
naar recht verantwoorden en de
conclusie van eiser wat die telastlegging betreft, beantwoorden;
Overwegende dat de middelen
voor het overige, nu de enkele straf
waartoe eiser wegens de telastleggingen All, Alii, B.ll en B.III
wordt veroordeeld, namelijk een gevangenisstraf van zes maanden, met
uitstel voor de uitvoering gedurende
drie jaar, en een geldboete van 1.000
frank, wettelijk verantwoord is door
het bewezen verklaren van de feiten
van valsheid in geschrifte van de telastleggingen All en Alii, niet tot
cassatie kunnen leiden en derhalve
niet ontvankelijk zijn;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerster tegen eiser :
Overwegende dat het arrest, vooraleer over die eis te beslissen, verweerster verzoekt « uitsluitsel te geven over het feit of zij voor de
gevorderde bedragen al dan niet
werd gecrediteerd door D.K.V. Europese Service », en in afwachting de
verdere behandeling van deze eis
onbepaald uitstelt;
Overwegende 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;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
28 oktober 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
P. Ducheyne, Brugge.
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1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - VERGOEDENDE INTEREST -

BEGRIP

2° INTEREST -

BEGRIP

VERGOEDENDE INTEREST
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1° en 2° Vergoedende interest kan niet
worden toegekend voor perioden die
aan het ontstaan van de schade voorafgaan (1). (Art. 1382 B.W.)

(GENERAL! BELGIUM N.V. T. LIEBECQ)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5060)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 februari 1986 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Overwegende dat het arrest enkel
over de burgerlijke belangen uitspraak doet en dat de voorziening
enkel gericht is tegen de beslissingen die op eiseres betrekking hebben;
Over het eerste middel, .. .
Over het tweede middel, .. .
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, na te hebben beslist dat de burgerlijke partij sedert 1
maart 1978 lijdt aan een blijvende
arbeidsongeschiktheid van 12 pet.; « dat
het tijdvak van gedeeltelijke blijvende
arbeidsongeschiktheid in twee gedeelten
moet worden gesplitst naargelang het
gaat om reeds ontstane of om toekomstige schade; dat, voor eerstgenoemd tijdvak, bij de raming van de schade vaststaande gegevens in aanmerking dienen
te worden genomen, terwijl voor het
tweede tijdvak de raming moet worden
gegrond op waarschijnlijkheidsberekeningen >>; dat de schade ten gevolge van
tijdvak, dat loopt van 1 maart 1978, dag
van de consolidatie, tot 31 oktober 1985,
472.979 frank bedraagt; dat voor het
tweede tijdvak, ingaande op 1 november
1985 (toekomstige schade), diezelfde
schade 537.507 frank bedraagt, eiseres
veroordeelt om aan de burgerlijke partij
de bedragen van 472.979 frank en 537.507
frank te betalen, beide verhoogd met de
compensatoire interesten te rekenen
vanaf 1 maart 1978 tot de dag van de uitspraak van het arrest,
(1) Cass., 13 juni 1983,
(A.C., 1982-83, nr 564).

A.R.

nr

3835
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terwijl, eerste onderdeel, de compensatoire interesten strekken tot vergoeding
van de schade, die de getroffene geleden
heeft ten gevolge van de niet-betaling, op
de vervaldag, van de schadebedragen;
een arrest, dat voor tijdvakken, die aan
het ontstaan van de schade zijn voorafgegaan, compensatoire interesten herekent, een vergoeding toekent voor een
nog niet geleden schade en derhalve de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek schendt; het arrest, nu het aan
de burgerlijke partij op de hoofdvergoeding van 537.507 frank compensatoire interesten toekent met ingang van 1 maart
1978, na te hebben vastgesteld dat dit bedrag een vergoeding is voor de door de
burgerlijke partij vanaf 1 november 1985
geleden schade, dus voor een toekomstige schade, aan de burgerlijke partij compensatoire interesten toekent voor een
tijdvak, dat aan het ontstaan van de
schade is voorafgegaan; het arrest eveneens compensatoire interesten toekent
voor een tijdvak dat aan het ontstaan
van de schade voorafgaat, waar het aan
de burgerlijke partij op de hoofdvergoeding van 472.979 frank compensatoire interesten toekent met ingang van 1 maart
1978, na te hebben vastgesteld dat dit bedrag de schade vergoedt, die de burgerlijke partij geleden heeft gedurende het
tijdvak, begrepen tussen 1 maart 1978 en
31 oktober 1985, waaruit volgt dat het ar. rest niet wettig : 1) aan de burgerlijke
partij op de hoofdvordering van 537.507
frank compensatoire interesten kon toekennen met ingang van 1 maart 1978,
2) aan de burgerlijke partij op de hoofdvergoeding van 472.979 frank; compensatoire interesten kon toekennen met ingang van 1 maart 1978 (schending van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het tegenstrijdig is,
enerzijds, te verklaren dat het bedrag
van 537.507 frank strekt tot vergoeding
van de vanaf 1 november 1985 geleden
schade en, anderzijds, compensatoire interesten op die vergoeding toe te kennen
vanaf 1 maart 1978; het eveneens tegenstrijdig is, enerzijds, te verklaren dat het
bedrag van 472.979 frank strekt tot vergoeding van de schade voor het tijdvak
begrepen tussen 1 maart 1978 en 31 oktober 1985 en, anderzijds, op die vergoeding compensatoire interesten toe te
kennen vanaf 1 maart 1978; die tegenstrijdigheden tussen de redengeving en
het beschikkende gedeelte gelijkstaan
met het ontbreken van redengeving
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(schending van artikel 97 van de Grandwet):

Nr. 127

te zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.

Wat het eerste onderdeel betreft :
29 oktober 1986 - 2' kamer - VoorzitOverwegende dat het middel kri- ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzittiek levert op de beslissing waarbij ter - Verslaggever : de h. Helvetius zowel op het bedrag van 472.979 Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
- Advocaten : mrs.
frank als op het bedrag van 537.507 advocaat-generaal
Kirkpatrick en Simont.
frank compensatoire interesten worden toegekend met ingang van 1
maart 1978;
Overwegende dat, in zoverre het
bedrag de compensatoire interesten
omvat op het bedrag van 537.507
frank, dat de op 1 november 1985 Nr. 127
ontstane schade vergoedt, het arrest
compensatoire interesten toekent
2' KAMER - 29 oktober 1986
voor een tijdvak, dat aan het ontstaan van die schade voorafgaat;
Overwegende dat het arrest, in zoverre het op het bedrag van 472.979 1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VRIJfrank, dat dient tot vergoeding van
SPREKEND VONNIS - HOGER BEROEP VAN
schade voor het gehele tijdvak van 1
DE BURGERLIJKE PARTIJ ONTVANKELIJK maart 1978 tot 31 oktober 1985, comBEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN HOGER
pensatoire interesten toekent te reBEROEP.
kenen vanaf 1 maart 1978, noodzakelijkerwijze ten dele compensatoire
interesten berekent op vergoedingen
voor tijdvakken die aan het ont- 2° BETEKENING VAN EXPLOTEN STRAFZAKEN - GER.W., ART. 35 OF 37 - TOEstaan van de schade zijn voorafgePASSEL!JKE REGELS.
gaan;
Overwegende dat het arrest aldus
artikel 1382 van het Burgerlijk Wet- 1o Op het ontvankelijk hager beroep van
hoek schendt;
de burgerlijke partij tegen een vrijsprekend vonnis, ook al is dit definitief
Dat dit onderdeel gegrond is;
geworden ten gevolge van de laattijdigheid van het hager beroep van het
openbaar ministerie, dient de rechter
in hager beroep m.b.t. de burgerlijke
rechtsvordering na te gaan of het aan
die vordering ten grondslag liggend
misdrijf bewezen is en of het aan de
burgerlijke partij schade heeft berokkend. (Art. 202 Sv.) {1).

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede onderdeel van het derde
middel, dat niet tot ruimere cassatie
kan leiden, vernietigt het bestreden
arrest, in zoverre het eiseres veroor- 2o In de gevallen waarin, in strafzaken,
deelt om aan verweerder de vergoehet exploot niet kon worden betekend
op de bij art. 35 Ger. W. bepaalde wijze,
dingen van 472.979 frank en 537.507
moet die betekening geschieden overfrank alsook compensatoire intereseenkomstig art. 37 van dat wetboek
ten op die vergoedingen, te rekenen
{2).
vanaf 1 maart 1978, aan verweerder
te betalen; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
(1) Cass., 4 juni 1986, A.R. nr. 5009
kant van het gedeeltelijk vernietig- (A.C., 1985-86, nr. 619).
de arrest; veroordeelt verweerder in
(2) Cass., 15 okt. 1986, A.R. nr 5141
de kosten; verwijst de aldus beperk- (A.C., 1986-87, supra, nr 88).

1----------------
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(FORTHOMME T. COIBION, LAMY;
COIBION, OHRA N.V. T. FORTHOMME, LAMY)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 5189)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 april 1986 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers;
I. Op de voorziening van Antoine
Forthomme, burgerlijke partij:

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen het openbaar ministerie:
Overwegende dat eiser, burgerlijke partij, niet in kosten van de
strafvordering is veroordeeld en dus
geen hoedanigheid heeft om zich tegen het openbaar ministerie in cassatie te voorzien;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening ge-

richt
door
chel
lijke

is tegen de beslissing op de
eiser tegen de verweerder MiLamy ingestelde civielrechtevordering:

Overwegende dat niet gebleken is
dat eiser zijn voorziening heeft doen
betekenen aan genoemde verweerder;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door eiser tegen de verweerder Philippe Coibion ingestelde civielrechtelijke vordering:
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 202 van het Wetboek
van Strafvordering en van het algemeen
beginsel van het gezag van het rechterlijk gewijsde in strafzaken,
doordat het vonnis, na het door eiser
in zijn hoedanigheid van veroordeelde
beklaagde ingestelde hoger beroep gegrond te hebben verklaard, hem van
rechtsvervolging te hebben ontslagen
zonder verwijzing in de kosten, in de re-
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dengeving uitdrukkelijk te hebben vastgesteld dat de aansprakelijkheid voor
het ongeval op de verweerder Coibion
rustte, diens civielrechtelijke vordering
alsmede die van de naamloze vennootschap Ohra, voorheen Avenir familial,
te hebben afgewezen, de correctionele
rechtbank niet bevoegd verklaart om
kennis te nemen van de civielrechtelijke
vordering van eiser, omdat de vrijspraak
van de verweerder Coibion ingevolge de
laattijdigheid van het door het openbaar
ministerie tegen hem ingestelde hoger
beroep definitief was geworden, en doordat zodanige beslissing erop neerkomt
dat de correctionele rechtbank, waarbij
het ontvankelijke hoger beroep van de
eiser Forthomme tegen verweerder aanhangig was, weigert uitspraak te doen
over de gebeurlijk aan hem toekomende
vergoedingen, op de enkele grond dat
verweerder, beklaagde, was vrijgesproken van de hem ten laste gelegde feiten
en dat die beslissing te zijnen aanzien
definitief geworden was, zulks ofschoon
de correctionele rechtbank in de redengeving van haar vonnis onderstreept dat
de feiten werkelijk gepleegd zijn, misdrijven zijn en in rechtstreeks oorzakelijk verband staan met de door eiser geleden schade,
terwijl het gezag van het rechterlijk
gewijsde van de definitief geworden vrijsprekende beslissing, die op de strafvordering ten aanzien van een beklaagde is
gewezen, zich niet uitstrekt tot de door
de burgerlijke partij voor de appelrechter ingestelde civielrechtelijke vordering;
de appelrechter, die enkel ingevolge het
hoger beroep van de burgerlijke partij
van de zaak kennis neemt, in weerwil
van de definitief geworden vrijspraak
van beklaagde, de beslissing op de civielrechtelijke vordering kan wijzigen en beklaagde tot vergoeding van de schade
kan veroordelen, mits hij vaststelt dat
het aan de rechtsvordering van de burgerlijke partij ten grondslag liggende feit
bewezen en strafbaar is en dat de schade waarvoor de burgerlijke partij vergoeding vordert, aan dat misdrijf te wijten
is, zodat het vonnis niet wettig de correctionele rechtbank, rechtdoende op hoger
beroep, onbevoegd kon verklaren om
kennis te nemen van de civielrechtelijke
vordering van eiser tegen verweerder, op
de enkele grond dat de in eerste aanleg
gewezen vrijsprekende beslissing definitief was geworden ten aanzien van
laatstgenoemde, nadat het eerst m haar
redengeving te verstaan had gegeven dat
de feiten, die ten grondslag lagen aan de
telastleggingen betreffende genoemde
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verweerder en aan de civielrechtelijke
vordering van eiser, bewezen waren en
de schade hadden veroorzaakt waarvoor
eiser vergoeding vorderde, na de ontvankelijkheid van eisers hoger beroep te
hebben vastgesteld :

Nr. 127

C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door de verweerder Antoine Forthomme tegen hem ingestelde civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat het vonnis de
rechtbank niet bevoegd verklaart
om uitspraak te doen over die
rechtsvordering;
Dat de voorziening, bij gebrek
aan belang, niet ontvankelijk is;

Overwegende dat de appelrechter,
op het ontvankelijk hoger beroep
van de burgerlijke partij tegen een
vrijsprekend vonnis, ook al is dat
ingevolge de laattijdigheid van het
hoger beroep van het openbaar ministerie definitief geworden, wat de
III. Op de voorzieningen van Phicivielrechtelijke vordering betreft, lippe Coibion en de naamloze venmoet nagaan of het als misdrijf be- nootschap Ohra, burgerlijke parstempelde feit, dat aan die civiel- tijen:
rechtelijke vordering ten grondslag
ligt, bewezen is en of het de burgerA. In zoverre de voorzieningen gelijke partij schade heeft berokkend;
richt zijn tegen de beslissing op de
Overwegende dat de correctionele door de eisers tegen de verweerder
rechtbank, na het door eiser zowel Antoine Forthomme ingestelde ciin zijn hoedanigheid van beklaagde vielrechtelijke vorderingen :
als in die van burgerlijke partij
Overwegende dat de eisers geen
ingestelde hoger beroep, ontvanke- enkel middel aanvoeren;
lijk t~~ hebben verklaard, derhalve
niet wettig kon beslissen dat ze niet
B. In zoverre de voorzieningen gebevoegd was kennis te nemen van richt zijn tegen de beslissing op de
de door eiser ingestelde civielrechte- door de eisers tegen de verweerder
lijke vordering;
Michel Lamy ingestelde civielrechteDat het middel gegrond is;
lijke vorderingen:
Overwegende dat de regels van de
II. Op de voorziening van Philippe strafrechtspleging van toepassing
Coibion, beklaagde :
zijn op de bij de strafrechter ingeA. In zoverre de voorziening ge- stelde civielrechtelijke vordering;
richt is tegen de beslissing op de te- dat in strafzaken de betekening van
gen Antoine Forthomme, medebe- het exploot dient te gebeuren overeenkomstig artikel 37 van het Geklaagde, ingestelde strafvordering :
rechtelijk Wetboek in de gevallen
Overwegende dat eiser geen hoe- dat het exploot niet overeenkomstig
danigheid heeft om zich tegen die artikel 35 van dat wetboek kon worbeslissing in cassatie te voorzien;
den betekend;
Dat de voorziening niet ontvankeOverwegende dat uit de stukken
lijk is;
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de voorzieningen
B. In zoverre de voorziening ge- zijn betekend op de wijze, bepaald
richt is tegen de beslissing op de te- bij artikel 38 van het Gerechtelijk
gen hem ingestelde strafvordering : Wetboek, dat de strafzaken van het
Overwegende dat het vonnis, op toepassingsgebied van dat artikel
grond van de vaststelling dat het ho- uitsluit, dat de betekening ervan
ger beroep van het openbaar minis- niet regelmatig is;
terie laattijdig is, vaststelt dat de
Dat de voorzieningen derhalve
vrijspraak van eiser door de eerste niet ontvankelijk zijn;
rechter definitief is;
Overwegende dat de door de eiDat de voorziening niet ontvanke- sers betreffende die civielrechtelijke
lijk is bij gebrek aan belang;
vorderingen neergelegde memorie
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geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van de voorzieningen; dat
het Hof derhalve daarop geen acht
vermag te slaan;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de door Antoine
Forthomme tegen de verweerder
Coibion ingestelde civielrechtelijke
vordering; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt
de eiser Forthomme in een derde
van de kosten van zijn voorziening,
laat de kosten verbonden aan de betekening van zijn voorziening aan
het openbaar ministerie te zijnen
laste en verwijst de verweerder Philippe Coibion in het overige van die
kosten; veroordeelt de eisers, zowel
Philippe Coibion als de naamloze
vennootschap Ohra, in de kosten
van hun voorziening; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Luik, zitting
houdende in hager beroep.
29 oktober 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Ghislain, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de
h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten:

mrs. Van Ommeslaghe en Ossena Cantara, Verviers.

Nr. 128
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HOGER BEROEP-

STRAFZAKEN- VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK - HOGER
BEROEP VAN DE PROCUREUR DES KONINGS
- LAATTIJDIGE BETEKENING - HOGER BEROEP NIET ONTVANKELIJK.

Niet ontvankelijk is het hager beroep
van de procureur des Konings te{?en
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een vonnis van de politierechtbank als
het, hetzij aan de beklaagde, hetzij
aan de voor het misdrijf burgerlijk
aansprakelijke partij betekend is na
het verstrijken van de bij art. 205 Sv.
gestelde en, in voorkomend geval,
overeenkomstig art. 644, eerste lid, van
dat wetboek verlengde termijn van
vijfentwintig dagen, te rekenen van de
uitspraak van het vonnis (1). (Art. 205

Sv.; art. 8 wet 1 mei 1849.)
(BARZEELE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5281)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 mei 1986 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
A. In zoverre de voorziening van
eiser gericht is tegen de beslissing
waarbij hij vrijgesproken wordt van
de telastlegging A en van de telastlegging B betreffende de weigering
van de bloedproef :
Overwegende dat de voorziening
niet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang;
B. In zoverre de voorziening van
eiser gericht is tegen de beslissing
waarbij hij veroordeeld wordt wegens de telastlegging B betreffende
de weigering van de ademtest en
wegens de telastlegging C :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 202, 1", en
205 van het Wetboek van Strafvordering,
doordat, eerste onderdeel, het vonnis
het hoger beroep van het openbaar ministerie ontvankelijk verklaart,
terwijl dat hoger beroep is betekend
aan een adres waar eiser niet meer
woonde, ofschoon zijn juiste woonplaats
voor de eerste rechter was opgegeven en
in het beroepen vonnis vermeld stond; eiser bijgevolg niet binnen de door artikel
205 van het Wetboek van Strafvordering
voorgeschreven termijn van vijfentwintig
(1) Cass., 29 april 1986,
(A.C., 1985-86, nr. 529).

A.R.

nr.

106
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Nr. 129

vonnis, in zoverre het uitspraak
doet over de strafvordering die tegen eiser is ingesteld wegens de telastlegging B, betreffende de weigering van de ademtest, en wegens de
telastlegging C en hem veroordeelt
in de kosten van het hager beroep
van het openbaar ministerie; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; verwijst eiser in de helft van de
kosten; laat het overige van de kosten ten laste van de Staat; verwijst
Over het middel in zijn geheel:
de aldus beperkte zaak naar de CorOverwegende dat uit de geding- rectionele Rechtbank te Nijvel, zitstukken blijkt dat het hager beroep, ting houdende in hoger beroep.
dat door de procureur des Konings
29 oktober 1986 - 2' kamer - Voorzitop 11 juli 1985 is ingesteld tegen het
door de Politierechtbank te Brussel ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
op 24 juni 1985 gewezen vonnis, aan - Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, adeiser, beklaagde, pas op 29 juli 1985 vocaat-generaal
Advocaat: mr.
regelmatig is betekend, dat is buiten P. Coessens, Brussel.
de termijn die door artikel 205 van
het Wetboek van Strafvordering op
straffe van verval is voorgeschreven;
dat het bestreden vonnis dus dat hager beroep niet ontvankelijk kon
verklaren en evenmin de door de
eerste rechter tegen eiser uitgespro- Nr. 129
ken straffen kon verzwaren;
Dat het middel gegrond is;
2' KAMER - 29 oktober 1986
dagen te rekenen van de uitspraak van
het vonnis betekening heeft ontvangen
van het beroep van het openbaar ministerie;
tweede onderdeel, het vonnis de door
de eerste rechter uitgesproken straffen
verzwaart voor twee van de drie misdrijven waarvoor eiser wordt veroordeeld
(telastleggingen B en C),
terwijl, bij ontstentenis van een regelmatig hoger beroep van het openbaar
ministerie, de straffen niet op het enkele
hoger beroep van eiser mochten worden
verzwaard (schending van artikel 202, 1°,
van het Wetboek van Strafvordering):

C. In zoverre de voorziening van
eiser gericht is tegen de beslissing
waarbij hij veroordeeld wordt wegens de telastlegging D :
Over het derde middel, ...

En overwegende dat, wat die beslissing betreft, de substantH:ile of op
straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genamen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

1° STRAF-

VERHANDELEN VAN SLAAPMIDDELEN EN VERDOVENDE MIDDELEN - WET 24
FEBRUARI 1921, ART. 2BIS, EERSTE LID - GEVANGENISSTRAF VAN MINDER DAN DRIE
MAANDEN - GEEN OPGAVE VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - WE'ITIGHEID.

2° GENEESKUNDE-

VERHANDELEN VAN
SLAAPMIDDELEN EN VERDOVENDE MIDDELEN - WET 24 FEBRUARI 1921, ART. 2BIS, EERSTE LID - GEVANGENISSTRAF VAN MINDER
DAN DRIE MAANDEN - GEEN OPGAVE VAN
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - WETTIGHEID.

1o en 2o Onwettig is de gevangenisstraf

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede, door eiser voorgedragen
middel dat niet tot ruimere cassatie
of tot cassatie zonder verwijzing
kan leiden, vernietigt het bestreden

van minder dan drie maanden die
wordt uitgesproken wegens overtreding van de bepalingen, vermeld in
art. 2bis, eerste lid, van de wet van 24
februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen
en verdovende middelen, ontsmettings-
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stoffen en antiseptica, als de beslissing
niet het bestaan van verzachtende omstandigheden vaststelt.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. BRAZZO)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5296)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 juni 1986 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 2bis van de wet van 24
februari 1921, gewijzigd door de wet van
9 juli 1975,
doordat het arrest, zonder het bestaan
van verzachtende omstandigheden te
hebben vastgesteld, een gevangenisstraf
van twee maanden uitspreekt wegens
overtreding van de bepalingen van de
krachtens de wet van 24 februari 1921
uitgevaardigde koninklijke besluiten,
met betrekking tot slaapmiddelen en verdovende middelen, alsook tot andere psychotropische stoffen die een afhankelijkheid kunnen teweegbrengen en waarvan
de lijst door de Koning wordt vastgesteld,
terwijl de minimumgevangenisstraf,
bepaald bij het door de wet van 9 juli
1975 gewijzigde artikel 2bis van de wet
van 24 februari 1921, drie maanden bedraagt; dat het arrest derhalve die wetsbepaling schendt :

Overwegende dat artikel 2bis, § 1,
van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de
giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen
en antiseptica bepaalt dat << overtreding van de bepalingen van de
krachtens (deze) wet uitgevaardigde
koninklijke besluiten met betrekking tot slaapmiddelen, verdovende
middelen alsook tot andere psychotropische stoffen die afhankelijkheid
kunnen teweegbrengen en waarvan
de lij st door de Koning wordt vastgesteld, wordt gestraft met gevangenisstraf van 3 maanden tot 5 j aar en
met een geldboete van 1.000 tot
100.000 frank, of met een van die
straffen aileen »; dat, luidens artikel

6 van de wet van 24 februari 1921,
<< de bepalingen van boek I van het
Strafwetboek, hoofdstuk VII en artikel 85 niet uitgezonderd, waarvan
bij (deze) wet niet wordt afgeweken,
toepasselijk zijn op de bij deze laatste omschreven misdrijven »;
Dat, bijgevolg, het arrest, nu het
verweerder wegens overtreding van
in artikel 2bis, § 1, van de wet van
24 februari 1921 aangegeven bepalingen veroordeelt tot een gevangenisstraf van minder van 3 maanden,
zonder het bestaan van verzachtende omstandigheden vast te stellen,
die wetsbepaling schendt;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Bergen.
29 oktober 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Rappe - GelijkJuidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal.
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2•

KAMER -

1° VOORZIENING

29 oktober 1986
IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - BESLISSINGEN WAARTEGEN
CASSATIEBEROEP OPENSTAAT - CASSATIEBEROEP NA CASSATIEBEROEP UITGESLOTEN
- OP DEZELFDE DAG INGESTELDE VOORZIENINGEN.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - BESLISSINGEN WAARTEGEN
CASSATIEBEROEP OPENSTAAT - CASSATIEBEROEP NA CASSATIEBEROEP UITGESLOTEN
- UITZONDERINGEN.

1" Wanneer een verdachte of een be-

klaagde dezelfde dag twee voorzienin-
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gen in cassatie instelt tegen een en
hetzelfde arrest van het hof van beroep en het tijdstip van de verklaring
van voorziening enkel voor een van
beide is opgegeven in de akte waarin
de verklaring wordt vastgesteld, wordt
de voorziening waarvan melding gemaakt is in het laatst opgemaakte uittreksel uit de minuten van de griffie
van het hof van beroep, geacht na de
andere te zijn ingesteld en is ze derhalve in de regel niet ontvankelijk (1).
2"

In strafzaken kan een partij, behalve
in het bij art. 40, vierde lid, Taalwet in
Gerechtszaken bepaalde geval, het geval van regelmatige afstand en het geval waarin tegen een arrest tot verwijzing naar het hof van assisen nag
cassatieberoep openstaat na het veroordelend arrest, zich geen tweede
maal in cassatie voorzien tegen dezelfde beslissing, zelfs al zou de tweede
voorziening ingesteld zijn v66r de verwerping van de eerste (2). (Art. 438
Sv.)

(1) Zie Cass., 25 april 1983, A.R. nrs. 3772 en
3773 (A.C., 1982-83, nr. 465).
Ten deze had eiseres, gedetineerde verdachte, op 27 augustus 1986, op de griffie van de
gevangenis zelf een verklaring van voorziening
tegen het bestreden arrest gedaan. Noch het
proces-verbaal van verklaring van voorziening,
dat ter griffie van de gevangenis was opgemaakt en in het daartoe bestemde register van
de griffie van het hof van beroep was overgeschreven, noch enig ander stuk van de rechtspleging vermeldde het uur waarop de voorziening was ingesteld.
Dezelfde dag had de raadsmaJ:l van eiseres,
handelende voor en uit naam van zijn cliente,
op de griffie van het hof van beroep verklaard
zich tegen hetzelfde arrest in cassatie te voorzien. De akte van de griffie waarin die verklaring werd opgetekend, gaf het uur aan waarop
die verklaring was geschied.
Van de door eiseres zelf ingestelde voorziening was melding gemaakt in uittreksel
nr. 198 uit de op de griffie van het hof van beroep bewaarde minuten; van de door de raadsman van eiseres ingestelde voorziening was
melding gemaakt in uittreksel nr. 197 van die
minuten. Bij ontstentenis van andere gegevens
waaruit zou kunnen worden opgemaakt welke
van de beide voorzieningen na de andere was
ingesteld, beslist het van een noot voorziene
arrest dat de voorziening, waarop uittreksel
nr. 198 betrekking heeft, moet worden geacht
ingesteld te zijn na de voorziening waarvan
melding gemaakt is in uittreksel nr. 197.
(2) Cass., 17 sept. 1986, A.R. nrs. 5044 en
5133 (A.C., 1985-86, supra, nr. 30).

Nr. 130
(PATERNOSTRE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5384)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 augustus 1986 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat de beide, tegen
dat arrest ingestelde voorzieningen
moeten worden gevoegd;
I. Wat de op 27 augustus 1986
ingestelde voorziening betreft waarvan melding is gemaakt in uittreksel nr. 197 uit de minuten van de
griffie van het Hof van Beroep te
Brussel:
Overwegende dat het arrest, met
bevestiging van de beroepen beschikking, de voorlopige hechtenis
van verdachte handhaaft;
Overwegende dat eiseres, op eensluidende conclusie van de procureur
des Konings te Brussel, op 5 september 1986 door de onderzoeksrechter in vrijheid is gesteld;
Dat de voorziening derhalve geen
bestaansreden meer heeft;
II. Wat de op 27 augustus 1986
ingestelde voorziening betreft waarvan melding is gemaakt in nr. 198
uit de minuten van de griffie van
het Hof van Beroep te Brussel :
Overwegende dat in strafzaken,
behoudens het geval bepaald bij
artikel 40, vierde lid, van de wet van
15 juni 1935 betreffende het gebruik
der talen in gerechtszaken, het geval waarin regelmatig afstand is gedaan en het geval waarin tegen een
arrest tot verwijzing naar het hof
van assisen nog cassatieberoep
openstaat na het veroordelend arrest, welke omstandigheden zich ten
deze niet voordoen, krachtens artikel 438 van het Wetboek van Strafvordering een partij zich niet een
tweede maal tegen dezelfde beslissing in cassatie kan voorzien, ook al
is de tweede voorziening ingesteld
v66r de verwerping van de eerste;
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Dat de in uittreksel nr. 198 vermelde voorziening moet worden vermoed ingesteld te zijn na de in uittreksel nr. 197 vermelde voorziening
en derhalve niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten van haar voorzieningen.
29 oktober 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal.
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BEDIENDE VAN UITGAVEN DIE TEN LASTE.
KOMEN VAN DE WERKGEVER - VERDOKEN
BEZOLDIGING - GEVOLG.

1° De wet vermoedt dat de bedragen die

door een werkgever aan een bediende
zijn uitgekeerd als terugbetaling van
werkelijke uitgaven die ten Jaste komen van de werkgever, geen inkomsten opleveren die belastbaar zijn ten
name van de bediende die ze ontvangt,
zonder dat deze de besteding ervan tegenover de administratie der belastingen behoeft te verantwoorden (1). (Art.
26 W.I.B.)
2° De vergoedingen die door een werkge-

ver aan een bediende zijn toegekend
als terugbetaling van werkelijke uitgaven die ten Jaste komen van de werkgever, zijn bedrijfsuitgaven van die
werkgever, die ze als voor zijn rekening en te zijnen voordele gedane uitgaven beschouwt en die het bewijs
moet Jeveren van de echtheid en van
het bedrag ervan en moet aantonen
dat het om bedrijfsuitgaven gaat. (Art.
44 W.I.B.)

30 oktober 1986
3° Het bewijs dat de bedragen, die door

1° INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN BEZOLDIGING - TERUGBETALING AAN EEN
BEDIENDE VAN WERKELIJKE UITGAVEN DIE
TEN LASTE KOMEN VAN DE WERKGEVER WETTELIJK VERMOEDEN.

2° INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN BEDRIJFSUITGAVEN EN -LASTEN- TERUGBETALING AAN EEN BEDIENDE VAN UITGAVEN
DIE TEN LASTE KOMEN VAN DE WERKGEVER
- VERANTWOORDING VAN DIE LASTEN - BEWIJSVOERING.

3° INKOMSTENBELASTINGEN -

VASTSTELLING VAN DE BELASTING - BEWIJS TERUGBETALING AAN EEN BEDIENDE VAN
UITGAVEN DIE TEN LASTE KOMEN VAN DE
WERKGEVER - VERDOKEN BEZOLDIGING BEWIJSVOERING.

een werkgever aan een bediende zijn
uitgekeerd als terugbetaling van uitgaven voor rekening van de werkgever,
verdoken bezoldigingen zijn, behoeft
niet te worden geleverd door de bediende maar door de administratie der
belastingen.
4° De administratie der directe belastin-

gen is ertoe gerechtigd te bewijzen dat
de vergoedingen die door een werkgever aan een bediende zijn toegekend
als terugbetaling van de werkelijke
uitgaven die ten Jaste komen van de
werkgever, geheel of ten dele een verdoken bezoldiging zijn van de bediende; slaagt zij in die bewijsvoering, dan
behoeft enkel dat gedeelte van die vergoedingen dat een bezoldiging is, te
worden meegerekend bij de overige
bezoldigingen van de bediende met het
oog op de vaststelling van het brutobedrag van diens in art. 20, § 1, 2, a,
W:LB. bedoelde inkomsten. (Art. 26,
laatste lid, W.I.B.)

4° INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTENBEZOLDIGING - TERUGBETALING AAN EEN

(1) Cass., 2 jan. 1962 (Bull. en Pas., 1962, I,
507).
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(BORREMANS
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F 695 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 oktober 1984 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 780 van het Gerechtelijk Wetboek,
26, inzonderheid laatste lid, 245, 246 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 1315, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, na erop te hebben
gewezen dat (eiser) « handelsvertegenwoordiger is bij een naamloze vennootschap Sicli die hem in 1977 het bedrag
van 499.099 frank en in 1978 het bedrag
van 349.741 frank heeft betaald als terugbetaling van diverse kosten ... , dat (eiser)
staande houdt dat de litigieuze bedragen
een forfaitair bedrag zijn, dat, overeenkomstig de bepalingen van zijn arbeidsovereenkomst, is berekend op de tijdens
die jaren verdiende commissies, door
hem zijn betaald voor rekening en ten
voordele van zijn werkgever en de terugbetaling zijn van werkelijke uitgaven die
eigen zijn aan de werkgever en niet belastbaar zijn ten name van (eiser); ... dat
de werkgever niet is ingegaan op het
verzoek om de litigieuze bedragen te
splitsen volgens de aard ervan en om de
berekeningswijze ervan aan te geven,
doch zich beperkt heeft tot de verklaring
dat ze bedoeld waren als terugbetaling
van uitgaven, die ten laste vielen van de
N.V. Sicli en overeenkwamen met een
percentage van (eisers) omzet, nu de terugbetaling op grond van bewijsstukken
en nota's, gezien het toegenomen aantal
vertegenwoordigers, onmogelijk was geworden » en « dat (eiser), die in gebreke
blijft bewijsstukken over te leggen, in
zijn conclusie de aard omschrijft van de
prestaties die hij voor zijn werkgever
verricht en kennelijk uit de aard zelf van
zijn prestaties een vermoeden wil afleiden dat het hier gaat om uitgaven », het
beroep van (eiser) verwerpt op grond
« dat, nu zowel de bediende als de N.V.
Sicli in gebreke blijven gegevens te verstrekken aan de hand waarvan zou kunnen worden nagegaan in hoeverre de litigeuze uitgaven werkelijk gedaan zijn
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en eigen zijn aan de werkgever of hoe
het forfaitair bedrag, onder meer op basis van de omzet, is berekend, welk bedrag niet kan worden bepaald aan de
hand van het in het dossier overgelegde
uittreksel uit de arbeidsovereenkomst,
de administratie niet beschikt over gegevens die het haar mogelijk moeten rnaken het bewijs te leveren dat die uitgaven in feite ten laste vielen van de
werkgever, maar van de bediende (sic),
dat derhalve het wettelijk vermoeden dat
de litigieuze vergoedingen niet belastbaar zijn, is omgekeerd »,

terwijl, eerste onderdeel, artikel 26,
laatste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen het vermoeden invoert dat de bedragen, die door de werkgever aan de bediende worden betaald
als terugbetaling van aan de werkgever
eigen uitgaven, niet behoren tot de belastbare bezoldigingen van de bediende;
de administratie derhalve die bedragen
enkel mag belasten ten name van de bediende, als zij het bewijs aanbrengt dat
de werkgever de aan de bediende betaalde bedragen heeft laten doorgaan voor
een terugbetaling van door laatstgenoemde voor rekening van de werkgever
gemaakte kosten, terwijl het in werkelijkheid verdoken bezoldigingen zijn;
wanneer de werkgever en de bediende
gezamenlijk staande houden dat het werkelijk gaat om kosten die eigen zijn aan
de werkgever (die zich dus ermee belast
aan de belastingadministratie de stukken over te leggen tot bewijs dat het aftrekbare bedrijfsuitgaven zijn), dat bewijs niet kan worden afgeleid uit de
enkele affirmatie, gegrond of niet gegrond, wat de feiten betreft, dat « nu zowel de bediende als de N.V. Sicli in gebreke blijven gegevens te verstrekken
aan de hand waarvan zou kunnen worden nagegaan in hoeverre de litigieuze
uitgaven werkelijk gedaan zijn en eigen
zijn aan de werkgever, ... de administratie niet beschikt over gegevens die het
haar mogelijk moeten maken te bewijzen dat die uitgaven in feite ten laste
vielen van de werkgever maar van de bediende, en dat derhalve het wettelijk vermoeden dat de vergoedingen niet belastbaar zijn is omgekeerd », hetgeen een
cirkelredenering is en ertoe leidt dat de
bediende, in strijd met de wet, belast
wordt met het bewijs dat de bedragen,
die door de werkgever aan de bediende
zijn betaald als terugbetaling van door
laatstgenoemde voor diens rekening gemaakte kosten, hetgeen niet wordt betwist, geen belastbare bezoldiging zijn
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(schending van alle in het middel aangehaalde wetsbepalingen);
tweede onderdeel, uit de considerans
dat noch de bediende, die trouwens in
deze aangelegenheden niets te bewijzen
heeft, noch de werkgever gegevens verstrekken aan de hand waarvan zou kunnen worden nagegaan in hoeverre de litigieuze uitgaven werkelijk gedaan zijn
en eigen zijn aan de werkgever of hoe
het forfaitaire bedrag is berekend, gesteld al dat ze juist was, niet noodzakelijk volgt dat de litigieuze uitgaven als
niet bestaande moeten worden beschouwd en, a fortiori, evenmin dat de litigieuze vergoedingen niet bedoeld waren als terugbetaling van zodanige uitgaven, maar bezoldigingen zijn die als
zodanig belastbaar zijn; er dus geen
noodzakelijk verband bestaat tussen de
vaststellingen van het arrest en de gevolgtrekking die de stellers ervan daaruit maken (schending van de artikelen
26, 246 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 1315, 1349 en 1353 van
het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, het arrest niet kan
worden geacht genoegzaam met redenen
te zijn omkleed en te hebben geantwoord op de door (eiser) voor het hof
van beroep regelmatig genomen conclusie, vermits het zich niet uitspreekt over
de bewijswaarde van het vermoeden dat,
zoals het aangeeft, door eiser is aangevoerd en waaruit laatstgenoemde afleidde dat de litigieuze kosten noodzakelijkerwijs door hem voor rekening van zijn
werkgever waren gemaakt, en geen acht
slaat op het argument dat eiser had ontleend aan de gedetailleerde toelichtingen
van de werkgever over de wijze van berekenen van de litigieuze vergoedingen
en van het percentage dat die vergoedingen vertegenwoordigen ten opzichte van
de omzet en de commissies van eiser
(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 780 van het Gerechtelijk Wethoek, 26 en 246 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen) :
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gever uit dien hoofde betaalde bedragen geen bedrijfsinkomen is, dat
belastbaar is ten name van de bediende die ze ontvangt, en dat
laatstgenoemde de besteding ervan
niet hoeft te verantwoorden voor de
administratie der belastingen;
Overwegende dat de door die vergoedingen gedekte uitgaven geen
bedrijfsuitgaven zijn van de bediende maar van de werkgever, die ze
acht voor zijn rekening en te zijnen
voordele te zijn gedaan en op wie de
verplichting rust het bestaan en het
bedrag ervan te bewijzen alsmede
het feit dat het bedrijfsuitgaven
zijn;
Overwegende dat de administratie
niettemin gerechtigd is te bewijzen
dat de door de werkgever uit dien
hoofde toegekende vergoedingen, geheel of ten dele, een verdoken bezoldiging zijn van de bediende; dat, zo
ze in die bewij svoering slaagt, enkel
het gedeelte van die vergoedingen
dat een bezoldiging is, dient te worden opgeteld bij de overige bezoldigingen van de bediende bij de vaststelling van het brutobedrag van
diens in artikel 20, § 1, 2, a, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen bedoelde inkomsten;
Overwegende dat bijgevolg niet de
bediende moet bewijzen dat de bedragen, die de wetgever heeft betaald als terugbetaling van voor zijn
rekening gedane uitgaven, verdoken
bezoldigingen zijn;

Dat het arrest derhalve uit de enkele omstandigheid dat zowel de bediende als de werkgever in gebreke
blijven de gegevens te verstrekken
die het de administratie mogelijk
Wat het eerste onderdeel betreft : moesten maken na te gaan of de liOverwegende dat, naar luid van tigieuze uitgaven werkelijk gedaan
artikel 26, laatste lid, van het Wet- waren en eigen waren aan de werkhoek van de Inkomstenbelastingen, gever, gelet op de wijze van berekede vergoedingen die door de werk- nen van het forfaitair bedrag met
gever worden toegekend als terugbe- inaanmerkingneming van de omzet,
taling van werkelijke uitgaven die niet wettig heeft kunnen afleiden
eigen zijn aan de werkgever, niet dat, ten gevolge van een omkering
worden beschouwd als een bezoldi- van het wettelijk vermoeden van
ging van de bediende; dat de wet al- niet-belastbaarheid van de litigieuze
dus vermoedt dat de door de werk- vergoedingen, die vergoedingen ver-
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doken bezoldigingen van eiser waren;
Dat het eerste onderdeel gegrond
is;

belastingschuldige treft wegens de uitoefening van zijn nijverheid, ongeacht
de daarbij behaalde winsten of baten
(1).

2• Krachtens de artt. 1•, 14, wet van 22
juni 1877 en 603, 3', Ger. W. doet de be-

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 hieromtrent over aan de
feitenrechter; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Bergen.
30 oktober 1986 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Sace, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal - Advocaten : mrs. de Longueville, Brussel; De
Bruyn.

(USINES GUSTAVE BOEL N.V.
T. PROVINCIE HENEGOUWEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F 778 F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 2 februari 1984
door de bestendige deputatie van de
Provincieraad van Henegouwen gewezen;
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1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - PROVINCIEBELASTING ANALOOG MET HET PATENT -

stendige deputatie van de provincieraad in eerste aanleg uitspraak over
het bezwaar van de belastingschuldige
tegen de aanslag in een directe provinciebelasting analoog met het patent,
wanneer die belastingschuldige een
naamloze vennootschap of een commanditaire vennootschap op aandelen
is (2).

BEGRIP.

2° VOORZIENING IN CASSATIE -

BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP
KAN WORDEN INGESTELD - DIRECTE GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE
VAN EEN PROVINCIERAAD OVER HET BEZWAAR VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
OF VAN EEN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN TEGEN EEN AANSLAG
IN EEN MET HET PATENT ANALOGE BELAS·
TING - BESLISSING NIET IN LAATSTE AANLEG GEWEZEN- ONTVANKELIJKHEID.

1• Een met het patent analoge beslissing

is de provinciebelasting die een belastingplichtige treft die onroerende voorheffing is verschuldigd op grand dat
hij in de betreffende onroerende goederen waarvan hij eigenaar is, een nijverheid uitoefent, nu die belasting de

Over het middel van niet-ontvankelijkheid door verweerster tegen de voorziening opgeworpen en hieruit afgeleid dat
de bestreden beslissing niet in laatste
aanleg is gewezen :

Overwegende dat, krachtens artikel 1 van de door de Provincieraad
van Henegouwen op 10 december
1981 goedgekeurde belastingverordening, « een compensatoire nijverheidsbelasting is vastgesteld, die gelijk is aan 0,2235 pet. van de verkoopwaarde per 1 september 1975
van de gebouwde en ongebouwde industriele onroerende goederen en
van de gebruikswaarde op dezelfde
datum, van het materieel en van de
outillering »; dat daarin wordt bepaald dat « de verkoop- of gebruikswaarde forfaitair wordt vastgesteld

1----------------(1) Cass., 28 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1314) en
voetnoot 1; Cass., 12 juni 1986, A.R. nr. F 717 F
(ibid., 1985-86, nr. 641).
(2) Cass., 11 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 221).
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met toepassing van de volgende for-

-
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Verslaggever : de h. Poupart, raadsGelijkluidende conclusie van de

heer -

Kadastraal inkomen x 100
h. Krings - Advocaten : mrs. Simont en
mu Ie:
;
DeBruyn
53
'
Overwegende dat die belasting
strekt tot compensatie, ingevolge de
algemene perekwatie van de kadastrale inkomens, overeenkomstig de
wet van 19 juli 1979, van de verminderde opbrengst van de door de pro- ·Nr. 133
vincie geheven opcentiemen op de
onroerende voorheffing;
1' KAMER - 30 oktober 1986
Overwegende dat de betwiste belasting de belastingplichtige die de
onroerende voorheffing verschuldigd 1° REKENHOF- RECHTSMACHT VAN HET
is, treft in zoverre hij een nijverheid
REKENHOF - REGELS TOEPASSELIJK BIJ DE
VASTSTELLING VAN DE JUSTITIABELEN VOOR
uitoefent in de onroerende goederen
HET REKENHOF.
waarvan hij eigenaar is; dat die directe belasting hem treft wegens de
uitoefening van zijn nijverheid, on- 2° POSTERIJEN - REKENPLICHTIGE IN DE
ZIN VAN ART. 116 GW. - BEGRIP.
geacht de daarbij behaalde winsten
of baten;
Dat zij derhalve een met het pa- 3° REKENHOF - POSTAMBTENAAR
RECHTSMACHT VAN HET REKENHOF - POSTtent analoge belasting is;
AMBTENAAR REKENPLICHTIGE IN DE ZIN
Overwegende dat, krachtens de
VAN ART. 316 GW. - BEGRIP.
artikelen 1, 14 van de wet van 22 juni 1877 en 603, 3", van het Gerechte- 1• De toekenning door de wet, of ter uitlijk Wetboek, de bestendige deputavoering van de wet, van de hoedanigheid van rekenplichtige is niet voltie van de provincieraad in eerste
doende om vast te stellen dat de aldus
aanleg uitspraak doet over het beomschreven ambtenaar valt onder toezwaar van de belastingschuldige tezicht van het Rekenhof; voor ieder gegen de aanslag in een directe proval moet, op grand van de akte waarvinciebelasting analoog met het pabij de ambtenaar met de door hem
tent, wanneer die belastingschuldige
uitgeoefende functies is belast, worden
een naamloze vennootschap of een
onderzocht of de aldus omschreven
commanditaire vennootschap op
ambtenaar in werkelijkheid belast is
aandelen is;
met de taak, de bevoegdheden en de
verantwoordelijkheden waardoor hij
Overwegende dat de bestreden beeen rekenplichtige is, in de zin van
slissing betreffende een bezwaar inart. 116 Gw. (Zaken A.R. nrs. 7115 en
zake een met het patent analoge be7324.) (1)
lasting ten laste van een naamloze
vennootschap voor het hof van be2° en 3° Uit de bepalingen van de artt. 7
roep kon worden gebracht; tot 18 wet van 6 juli 1971 houdende opDat het middel van niet-ontvankerichting van de Regie der Posterijen
lijkheid derhalve gegrond is;
blijkt niet dat de wetgever, met toepas-

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
30 oktober 1986 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter

sing van art. 116 Gw., aan ondergeschikte beambten, zoals de ambtenaren van de Regie der Posterijen die
Jagere functies uitoefenen dan die van
ontvanger en van bijzondere rekenplichtige, de verplichting heeft willen

1---------------------------------(1) Zie Cass., 30 juni 1983, A.R. nr. 6830
(A.C., 1982-83, nr. 607); arrest van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers van 26 mei 1986
(Gedr. St., Kamer, 1985-86, nr. 477-2).
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opleggen hun comptabiliteitsverrichtingen te verantwoorden tegenover de
Belgische Staat zelf, vertegenwoordigd
door de minsiter van Verkeerswezen,
ook al nemen zij deel aan het behandelen van 's Rijks gelden. (Zaak A.R.
nr. 7324.)

(Eerste zaak.)

(ADAM T. REGIE DER POSTERIJEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7115)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 juli 1983 door het
Rekenhof gewezen;
Overwegende dat het Rekenhof,
uitspraak doende over de rekening
die eiseres voor de dag van 7 augustus 1981 heeft afgelegd in de hoedanigheid van onderrekeningplichtige
van de Posterijen in het kantoor
Brussel 4, beslist dat zij verantwoordelijk is voor het vastgesteld tekort,
haar beheersrekening afsluit en
haar veroordeelt om aan de Regie
der Posterijen het bedrag van 40.085
frank te betalen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 92, 93, 97, 107, 116
van de Grondwet, 7, 11 van de wet van
15 mei 1846 op de rijkscomptabiliteit, 10
van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof, 1, 5 van de
wet van 16 maart 1954 betreffende de
controle op sommige instellingen van
openbaar nut, 7, 8, 10 van de wet van 6
juli 1971 houdende oprichting van de Regie der Posterijen, 229 van het koninklijk besluit van 10 december 1968 houdende algemeen reglement op de rijkscomptabiliteit, 1, 300, § 1, en 448 van de
algemene richtlijn, 5e deel, algemene
boekhouding van de Regie der Posterijen,
doordat het arrest, hoewel het vaststelt
dat eiseres slechts « onderrekenplichtige
van de Posterijen in het kantoor Brussel
4 » was, beslist dat eiseres de hoedanigheid van openbaar rekenplichtige heeft
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en als dusdanig aan de rechtsmacht van
het Rekenhof is onderworpen, op grand
dat de Regie der Posterijen « een publiekrechtelijk rechtspersoon is, belast
met het exploiteren, volgens industriEHe
en commerciEHe methodes, van de Postdienst en van de dienst der Postchecks;
dat zij onderworpen is aan de bepalingen van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en te dien einde
ingedeeld is bij de categorie A ... , dat de
door de Regie der Posterijen verkregen
en beheerde geldmiddelen, voor de uitvoering van de haar door de Staat opgedragen taak, openbare gelden zijn die
van rechtswege onder de grondwettelijke
waarborg van toezicht en controle vallen;
dat derhalve hun beheer de verantwoordelijkheid doet ontstaan van openbare
rekenplichtige onderworpen aan de
rechtsmacht van het Rekenhof »,
terwijl, enerzijds, het Rekenhof zijn
bevoegdheid ontleent aan artikel 116 van
de Grondwet; alleen de wetgever de
bevoegdheid van het Rekenhof rechtsgeldig zou kunnen uitbreiden binnen de
grenzen van de artikelen 92 en 93 van de
Grondwet; anderzijds, rekenplichtig tegenover de Staatskas, in de zin van artikel 116 van de Grondwet en derhalve
onderworpen aan de rechtsmacht van
het Rekenhof is, aileen degene die van
de Staat of van een openbare instelling
het beheer van de openbare gelden heeft
gekregen en van dit beheer rechtstreeks
rekening en verantwoording moet doen
aan de Staat of aan die instelling; tenslotte het financieel beheer van de postontvangerijen wordt toevertrouwd aan
een ambtenaar met de titel van postontvanger of van bijzondere rekenplichtige
(artikel 1 van de in het middel bedoelde
algemene richtlijn) en hoewel alle andere personeelsleden die - zoals ten deze
eiseres - gelden behandelen « onderrekenplichtige » worden genoemd, ze echter alleen maar fungeren onder het gezag van de rekenplichtigen aan wie zij
rekenschap zijn verschuldigd over hun
comptabiliteitsverrichtingen (artikelen 1,
derde lid, en 300, § 1, van die algemene
richtlijn); noch uit de bepalingen van de
in het middel bedoelde wet van 15 mei
1846, noch uit de bepalingen van de wetten van 16 maart 1954 en 6 juli 1971,
noch uit enige andere bijzondere wet
volgt dat de wetgever, met toepassing
van artikel 116 van de Grondwet, aan
ondergeschikte ambtenaren, zoals de
personeelsleden van de Regie der Posterijen die lagere functies uitoefenen dan
die van postontvanger of van bijzondere
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rekenplichtige, de verplichting heeft wil- hij een rekenplichtige is in de zin
len opleggen hun comptabiliteitsverrich- van artikel 116 van de Grondwet;
tingen te verantwoorden tegenover de
Overwegende dat het financieel
Staat zelf, vertegenwoordigd door de
minister van Verkeerswezen; die per- beheer van de postontvangerijen
soneelsleden immers slechts optreden wordt toevertrouwd aan een ambteonder de verantwoordelijkheid van de naar met de titel van postontvanger
postontvanger of van de bijzondere re- of van bijzondere rekenplichtige; dat
kenplichtige aan wie zij rekenschap zijn de ondergeschikte ambtenaren, zelfs
verschuldigd over hun comptabiliteitsver- als zij, zeals ten deze eiseres, mede
richtingen en derhalve niet kunnen wor- openbare gelden behandelen, aileen
den beschouwd als personen die tegen- maar fungeren onder het gezag van
over de staatskas rekenplichtig zijn in
de zin van artikel 116 van de Grondwet die rekenplichtige aan wie zij rekenen onderworpen zijn aan de rechtsmacht schap verschuldigd zijn over hun
van het Rekenhof; wanneer artikel 448 comptabiliteitsverrichtingen;
van de algemene richtlijn, 5e deel, algeDat het arrest, dat eiseres als
mene boekhouding van de Regie der onderrekenplichtige heeft aangePosterijen, bepaalt dat het Rekenhof uit- merkt, zonder vast te stellen dat
spraak doet over het tekort van een
onderrekenplichtige, deze reglementaire haar voornaamste opdracht bestond
bepaling, die in strijd is met artikel 116 in het beheer van openbare gelden,
van de Grondwet, niet kan worden toege- haar niet, zonder artikel 116 van de
past (artikel 107 van de Grondwet); daar- Grondwet te schenden, als een aan
uit volgt dat het arrest, dat heeft vastge- de rechtsmacht van het Rekenhof
steld dat eiseres de hoedanigheid van onderworpen rekenplichtige heeft
onderrekenplichtige van de Posterijen kunnen beschouwen;
had, niet wettig kon beslissen dat zij teDat het middel gegrond is;
genover de staaskas rekenplichtige was
en derhalve dat het Rekenhof bevoegd
was om in het onderhavige geval uitspraak te doen (schending van aile in
het middel aangewezen bepalingen en
Om die redenen, vernietigt het beinzonderheid van artikel 116 van de
streden arrest; beveelt dat van dit
Grondwet):
arrest melding zal worden gemaakt
Overwegende dat, ingevolge arti- op de kant van het vernietigde arkel 116 van de Grondwet, het Re- rest; veroordeelt verweerster in de
kenhof belast is met het nazien der kosten en, overeenkomstig artikel
rekeningen van het algemeen be- 13 van de wet van 29 oktober 1846
stuur van de Staat en van allen die op de inrichting van het Rekenhof,
tegenover de staatskas rekenplichtig verwij st de zaak naar een commissie ad hoc, samengesteld uit leden
zijn;
van de Kamer van VolksvertegenDat aan de hand van die grond- woordigers.
wettelijke bepaling moet worden uitgemaakt wie onder de rechtsprekende bevoegdheid van het Rekenhof
valt;
(Tweede zaak)
Dat de omschrijving door de wet
of ter uitvoering van de wet van de
hoedanigheid van rekenplichtige
(DELHASSE T. REGIE DER POSTERIJEN)
niet volstaat; dat voor ieder geval op
grond van de akte waarbij de ambARREST
tenaar met de door hem uitgeoefen(A.R.
nr. 7324)
de functies is belast, moet worden
onderzocht of de aldus omschreven
ambtenaar in werkelijkheid belast
RET HOF; - Gelet op het bestreis met de taak, de bevoegdheden en den arrest, op 9 mei 1984 door het
de verantwoordelijkheden waardoor Rekenhof gewezen;
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Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 92, 93, 107, 116 van
de Grondwet, 7, 11 van de wet van 15
mei 1846 op de rijkscomptabiliteit, 10
van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof, 1, 5 van de
wet van 16 maart 1954 betreffende de
controle op sommige instellingen van
openbaar nut, 7, 8, 10, 16 van de wet van
6 juli 1971 houdende oprichting van de
Regie der Posterijen, 229 van het
koninklijk besluit van 10 december 1968
houdende algemeen reglement op de
rijkscomptabiliteit, 1, 300, § 1, en 448 van
de algemene richtlijn, 5e deel, algemene
boekhouding van de Regie der Posterijen,
doordat het arrest, na erop te hebben
gewezen dat « de Regie der Posterijen
onderworpen is aan de bepalingen van
de wet van 16 maart 1954 betreffende de
controle op sommige instellingen van
openbaar nut en te dien einde ingedeeld
is bij de categorie A (... ) (en) dat de door
de Regie der Posterijen verkregen en beheerde geldmiddelen voor de uitvoering
van de haar door de Staat opgedragen
taak openbare gelden zijn die van
rechtswege onder de grondwettelijke
waarborg van toezicht en controle vallen;
dat derhalve hun beheer de verantwoordelijkheid doet ontstaan van openbaar
rekenplichtige onderworpen aan de
rechtmacht van het Rekenhof », en na te
hebben vastgesteld dat eiseres de hoedanigheid van eerstaanwezend onderrekenplichtige van de Posterijen in het kantoor Luik I had, verklaart dat eiseres
aan de rechtsmacht van het Rekenhof is
onderworpen, op grand dat de artikelen
8, § 2, van de wet van 6 juli 1971 houdende oprichting van de Regie der Posterijen en artikel 16 van dezelfde wet betreffende het voorrecht van de Regie op de
rekenplichtigen, onderrekenplichtigen en
andere aangestelden belast met het behandelen van 's Rijks gelden « er geen
twijfel over laten bestaan dat bij de Regie der Posterijen de inning van de ontvangsten, de betaling van de uitgaven
en, in het algemeen, elke behandeling
van 's Rijks gelden, krachtens de wet,
kunnen worden toevertrouwd aan personeelsleden die met die functies zijn belast voor rekening van de Regie die zij
vertegenwoordigen en tegenover wie zij
daarvoor verantwoordelijk zijn voor het
resultaat van hun opdracht; (...) dat ten
deze dient te worden aangetoond dat
Delhasse, wegens de haar bij de Regie
der Posterijen toevertrouwde behandeling van openbare gelden, de hoedanigheid van een aan de rechtsmacht van
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het Rekenhof onderworpen rekenplichtige heeft verkregen; (...) dat geen enkele
wet rechtstreeks heeft bepaald wat
onder openbaar rekenplichtige dient te
worden verstaan en dat geen enkele wet
zulks heeft moeten omschrijven; dat een
definitie niet nodig was; dat die woorden
op zichzelf duidelijk zijn; dat rekenplichtige is, ongeacht of het gaat om een
openbaar of prive-rekenplichtige, degene
die de rekening en verantwoording moet
doen; dat degene die van iemand het beheer van zijn belangen heeft gekregen,
hem daarvan rekenschap is verschuldigd; dat van dit aldus gekregen beheer
dus de hoedanigheid afhangt en daaruit
de verplichtingen van de rekenplichtige
voortvloeien en daaruit volgt dat, als het
gaat om de belangen van de Staatskas,
degene die daarvan het beheer heeft gekregen tegenover de Staatskas rekenplichtig is en daarvan aan de Staatskas
rekenschap verschuldigd is; (...) dat er
geen twijfel over bestaat dat de in de
artikelen 8, § 2, en 16 van de wet van 6
juli 1971 vermelde personeelsleden rechtmatig met de belangen van de Regie zijn
belast wanneer zij openbare gelden behandelen; dat ze derhalve tegenover de
Staatskas rekenplichtig zijn uit hoofde
van die behandelingen ingevolge hun
functies; (... ) dat uit artikel 7, tweede lid,
van de wet van 15 mei 1846 op de rijkscomptabiliteit volgt dat de toekenning
van de hoedanigheid van rekenplichtige
van de Staatskas die aan de rechtsmacht
van het Rekenhof is onderworpen, geen
benoeming of geen formele aanstelling
bij de wet of krachtens de wet in die
hoedanigheid impliceert; dat het Rekenhof die hoedanigheid dient af te leiden
uit de aard van de functies die bij de wet
of krachtens de wet zijn toevertrouwd
aan de personen belast met het beheren
of het behandelen van openbare gelden;
(...) dat geen enkele wettelijke bepaling
de personeelsleden van de Regie der
Posterijen die de inkomsten innen, de
uitgaven betalen en de openbare gelden
behandelen, aan de rechtsmacht van het
Rekenhof onttrekt; ( ...) dat de comptabiliteitsregeling van het vroegere Bestuur
der Posterijen, die bij artikel 55 van de
wet van 15 mei 1846, in afwijking van
artikel 7 van die wet, voorlopig werd, gehandhaafd, een einde heeft genomen bij
de inwerkingtreding van de wet van 6 juli 1971 die bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 29 september 1971 op 1
januari 1972 is vastgesteld; (...) dat de algemene richtlijn van de Posterijen, in zoverre ze de voorschriften van de Regie
voor de dienst van de inkomsten, van de
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betaling van de uitgaven en van de behandeling van de openbare gelden bevat,
wettig geen uitzondering kan maken op
de toekenning van de hoedanigheid van
rekenplichtige in de zin van artikel 116
van de Grondwet, welke uitzondering enkel bij de wet kan worden vastgesteld;
(...) dat, krachtens de algemene richtlijn
van de Posterijen, in de postkantoren,
zoals dat van Luik I (eerste sectie), waar
de Ieiding van de dienst, het toezicht op
de eigenlijke exploitatie (loketten en uitreiking) alsmede de controlewerkzaamheden grotendeels de tijd van de postontvanger of van de rekenplichtige in beslag nemen, aan hun, na daartoe door de
gewestelijke directeur te zijn gemachtigd, een of meer beambten mogen worden toegevoegd die " eerstaanwezend
onderrekenplichtige " worden genoemd
(algemene richtlijn van de Regie der
Posterijen, 5e deel, artikel 1, tweede lid,
en 1e deel, artikel 48, § 3); (... ) dat een
als " eerstaanwezend onderrekenplichtige " aangemerkte beambte wordt belast
met het verrichten van werkzaamheden
inzake comptabiliteit (ibidem, 1e deel,
artikel 48, § 3, tweede lid, tweede zin);
dat hij aldus in de kantoren, " subsidiekantoren " genoemd, zoals dat van Luik I
(eerste sectie) bij de Natioanle Bank met
zijn handtekening door de gewestelijk
directeur uitgegeven subsidiecheques
kan incasseren, en zulks na door die directeur te zijn aangewezen (ibidem, 5e
deel, artikel 170, §§ 2 tot 4), voor de behoeften van de dienst aan de onderrekenplichtigen van het kantoor tegen
kwijting gelden kan verstrekken en hun
stortingen ten laste kan nemen, aan de
andere kantoren subventiegelden kan
zenden en daarvan kwijting kan ontvangen, stortingen aan de Nationale Bank
verrichten (ibidem, 5e deel, artikel 314,
§ 1); (... ) de aldus als "eerstaanwezend
onderrekenplichtige " aangemerkte beambte bij de uitoefening van dergelijke
bevoegdheden ontegenzeglijk 's Rijks
gelden behandelt die hij rekenplichtig
moet verantwoorden en waarvoor hij
persoonlijk en geldelijk verantwoordelijk
is tegenover de Regie der Posterijen (ibidem, 5e deel, artikel 271, § 4, en artikel
100, § 2); (... ) dat Delhasse op 30 augustus
1982 in het kantoor Luik I (eerste sectie)
werd aangewezen om die bevoegdheden
van " eerstaanwezend onderrekenplichtige " uit te oefenen; dat zij uit dien hoofde, voor de uitvoering van de dienst
waarmee zij was belast, tegen haar kwitantie de nodige gelden heeft ontvangen
waarvan zij een gedeelte niet heeft kunnen teruggeven of verantwoorden; (...)

297

dat, hoewel Delhasse onder het onmiddeilijk gezag van de rekenplichtige van
het kantoor Luik I (eerste sectie) stond
en onderworpen was aan de controle en
het toezicht van die rekenplichtige voor
wat de comptabiliteitsverrichtingen betreft (ibidem, 5e deel, artikel 300) die zij
op 20 augustus 1982 heeft uitgevoerd, zij
niet de aangestelde van die rekenplichtige was maar wei van de Regie der Posterijen van wie zij, krachtens de wet, de
bevoegdheid had gekregen om 's Rijks
gelden te behandelen en tegenover wie
zij daarvan rekenschap was verschuldigd; (...) dat bij ontstentenis van een
wet houdende vaststelling van een uitzondering een dergelijke aangestelde, belast met het behandelen van 's Rijks
gelden, als rekenplichtige wordt erkend
door het feit aileen dat de betrokken
gelden tegen zijn kwitantie zijn gestort
en onderworpen is aan de verplichtingen
en verantwoordelijkheid van de aan de
rechtsmacht van het Rekenhof onderworpen rekenplichtigen (ibidem, 5e deel,
artikel 300, §§ 2 tot 4); dat daaruit volgt
- hetgeen trouwens zowel uit de letter
als uit de geest van de algemene richtlijn van de Posterijen blijkt - dat de
Regie kan beslissen hem in tekort te
steilen voor het ontbrekende bedrag in
de hem toevertrouwde gelden of waarden (ibidem, 5e deel, artikel 271, § 4) en
die hij naar behoren ten laste heeft genomen onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, en in dat geval kan bevelen dat de intekortstelling aanleiding
geeft tot het opmaken van een procesverbaal van tekorten en van een bijzondere rekening waarin melding wordt gemaakt van zijn ontvangsten en uitgaven
op de dag van de feiten, van de kastoestand op het einde van de bewuste dag,
en waaruit het tekort blijkt (ibidem, 5e
deel, artikel 448, § 3, c); (... ) dat het dienaangaande zonder belang is dat het bedrag van het tekort in het kasbedrag van
het kantoor wordt overgenomen todat
het Rekenhof een beslissing heeft genomen, daar die maatregel voortvloeit uit
de noodzaak om bij het tegoed dat aileen
de rekenplichtigen zelf te verantwoorden
hebben het kassaldo van de verschillende kassiers te voegen om de voiledige
toestand van het kantoor te verkrijgen
die moet worden overgebracht in de algemene boekhouding van de Regie, welke overeenkomstig artikel 1, eerste lid,
van de wet van 6 juli 1971 wordt gevoerd
(ibidem, 5e deel, artikelen 140, 142, § 5,
en 448, § 3, e); (...) dat derhalve Delhasse,
die wegens de bevoegdheden van " eerstaanwezend onderrekenplichtige " waar-
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mee ze op 30 augustus 1982 was belast in de rechtsmacht van het Rekenhof; wanhet postkantoor Luik I (eerste sectie), op neer artikel 448 van de algemene richtdie datum van haar beheer van de gel- lijn, 5e deel, algemene boekhouding van
den van de Staatskas rekenschap heeft de Regie der Posterijen, bepaalt dat het
gegeven, de hoedanigheid van aan de Rekenhof uitspraak doet over het tekort
rechtsmacht van het Rekenhof onder- van een onderrekenplichtige, deze regleworpen rekenplichtige had »,
mentaire bepaling, die in strijd is met
terwijl, enerzijds, het Rekenhof zijn artikel 116 van de Grondwet, niet kan
bevoegdheid ontleent aan artikel 116 van worden toegepast (artikel 107 van de
de Grondwet; aileen de wetgever de Grondwet); daaruit volgt dat het arrest,
bevoegdheid van het Rekenhof rechtsgel- dat heeft vastgesteld dat eiseres de hoedig zou kunnen uitbreiden binnen de danigheid van eerstaanwezend onderregrenzen van de artikelen 92 en 93 van de kenplichtige van de Posterijen had, niet
Grondwet; anderzijds, rekenplichtig te- wettig kon beslissen dat zij tegenover de
genover de Staatskas, in de zin van arti- Staatskas rekenplichtig was en derhalve
kel 116 van de Grondwet, en derhalve dat het Rekenhof bevoegd was om, in
onderworpen aan de rechtsmacht van het onderhavige geval, uitspraak te doen
het Rekenhof is aileen degene die van de (schending van aile in het middel aangeStaat of van een openbare instelling het wezen bepalingen en inzonderheid van
beheer van de openbare gelden heeft ge- artikel 116 van de Grondwet) :
kregen en van dit beheer rechtstreeks
Overwegende dat, ingevolge artirekening en verantwoording moet doen
aan de Staat of aan die instelling; ten kel 116 van de Grondwet, het Reslotte het financieel beheer van de post- kenhof belast is met het nazien der
ontvangerijen wordt toevertrouwd aan rekeningen van het algemeen beeen amhtenaar met de titel van post- stuur van de Staat en van allen die
ontvangH' of van bijzondere rekenplichti- tegenover de Staatskas rekenplichge (artikd 1 van de in het middel bedoel- tig zijn;
de algemene richtlijn) en hoewel aile
Dat aan de hand van die grondandere personeelsleden die - zoals ten
deze eiseres - gelden behandelen ge- wettelijke bepaling moet worden uitacht worden « onderrekenplichtigen » te gemaakt wie onder de rechtsprekenworden genoemd, ze echter aileen maar de bevoegdheid van het Rekenhof
fungeren onder het gezag van de reken- valt;
plichtigen aan wie zij rekenschap zijn
Dat de omschrijving door de wet
verschuldigd over hun comptabiliteitsverrichtingen (artikelen 1, derde lid, en 300, of ter uitvoering van de wet van de
rekenplichtige
§ 1, van die algemene richtlijn); noch uit hoedanigheid van
de bepalingen van de in het middel be- niet volstaat; dat voor ieder geval op
doelde wet van 15 mei 1846, noch uit de grond van de alde waarbij de ambbepalingen van de wetten van 16 maart tenaar met de door hem uitgeoefen1954 en 6 juli 1971, noch uit enige andere de functies is belast, moet worden
bijzondere wet volgt dat de wetgever,
met toepassing van artikel 116 van de onderzocht of de aldus omschreven
Grondwet, aan ondergeschikte ambtena- ambtenaar in werkelijkheid belast
ren, zoals de personeelsleden van de Re- is met de taak, de bevoegdheden en
gie der Posterijen die lagere functies uit- de verantwoordelijkheden waardoor
oefenen dan die van postontvanger of hij een rekenplichtige is in de zin
van bijzondere rekenplichtige, de ver- van artikel 116 van de Grondwet;
plichting heeft wiilen opleggen hun
Overwegende dat artikel 7, tweede
comptabiliteitsverrichtingen te verantwoorden tegenover de Staat zelf, verte- lid, van de wet van 15 mei 1846 op
genwoordigd door de minister van Ver- 's lands rekendienst weliswaar bekeerswezen; die personeelsleden immers paalt dat, behoudens de bij de wet
slechts optreden onder de verantwoorde- bepaalde uitzonderingen, elke agent
lijkheid van de postontvanger of van de belast met enig beheer van gelden
bijzondere rekenplichtige aan wie zij re- van de staatskas als rekenplichtige
kenschap zijn verschuldigd over hun wordt erkend door het feit aileen
comptabiliteitsverrichtingen en derhalve
niet kunnen worden beschouwd als per- dat de betrokken gelden tegen zijn
sonen die tegenover de Staatskas reken- kwitantie of ontvangstbewijs gestort
plichtig zijn in de zin van artikel 116 van zijn; dat die gelden niet mogen worde Grondwet en onderworpen zijn aan den behandeld en geen rijkskas
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mag worden bestuurd dan door een
agent onder de bevelen van de minister van Financien, door hem of
op zijn voorstel benoemd, verantwoordelijk tegenover hem en onderworpen aan de rechtsmacht van het
Rekenhof;
Dat artikel 1 van de wet van 16
maart 1954 betreffende de controle
op sommige instellingen van openbaar nut de Regie der Posterijen
vermeldt als een van de organismen
die, ingevolge artikel 5 van de genoemde wet, hun rekeningen moeten overleggen aan de minister van
wie zij afhangen en dat die rekeningen dan voor toezicht aan het Rekenhof worden voorgelegd;
Dat de wet van 6 juli 1971 houdende oprichting van de Regie der Posterijen, in haar artikelen 7 tot 18,
bijzondere regels uitvaardigt inzake
beheer, administratie en boekhouding van de Regie, en in artikel 17
inzonderheid bepaalt dat de Regie
voorrecht heeft op alle goederen van
haar rekenplichtigen, onderrekenplichtigen en andere aangestelden
belast met het behandelen van
's Rijks gelden;
Dat uit die verschillende wetsbepalingen evenwel niet blijkt dat de
wetgever, met toepassing van artikel 116 van de Grondwet, aan ondergeschikte beambten, zoals de ambtenaren van de Regie der Posterijen
die lagere functies uitoefenen dan
die van ontvanger en van bijzondere
rekenplichtige, de verplichting heeft
willen opleggen hun comptabiliteitsverrichtingen te verantwoorden tegenover de Belgische Staat zelf, vertegenwoordigd door de minister van
Verkeerswezen, ook al nemen zij
deel aan het behandelen van
's Rijks gelden; dat die ambtenaren
immer slechts optreden onder de
verantwoordelijkheid van de rekenplichtige of de ontvanger aan wie zij
rekenschap verschuldigd zijn over
hun comptabiliteitsverrichtingen, en
derhalve niet als rekenplichtigen tegenover de Staatskas kunnen worden beschouwd in de zin van artikel
116 van de Grondwet en evenmin

onder de rechtsprekende bevoegdheid van het Rekenhof vallen;
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat eiseres,
eerstaanwezend onderrekenplichtige, onder het onmiddellijke gezag
van de rekenplichtige van het kantoor Luik I (eerste sectie) stond en
aan zijn controle en toezicht was
onderworpen in verband met de financiele verrichtingen die zij op 30
augustus 1982 heeft uitgevoerd, haar
niet, zonder artikel 116 van de
Grondwet te schenden, als een aan
de rechtsmacht van het Rekenhof
onderworpen rekenplichtige heeft
kunnen beschouwen;
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, en, overeenkomstig artikel
13 van de wet van 29 oktober 1846
op de inrichting van het Rekenhof,
verwijst de zaak naar een commissie ad hoc, samengesteld uit leden
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
30 oktober 1986 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : mevr. Charlier, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de
h. Krings, procureur-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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KAMER -

30 oktober 1986

1° RECHTERLIJKE MACHT -

MACHTSOVERSCHRIJDING
ADM!NISTRATIEVE
OVERHE!D KRENK!NG VAN EEN SUBJECTIEF RECHT
BEOORDEL!NG VAN DE
FOlJT :CN VAN HE1 DAARDIT VOORTVLO:cJEND

300

HOF VAN CASSATIE

Nr. 134

bert-1 te Brussel steeds « belachlijk
maakt, vernedert en tergt >>; dat de aangevoerde fouten kennelijk tot de
2° GRONDWET - ARTIKEL 92 - DRAAG- bevoegdheid behoren van de departementale raden van beroep, die in tuchtWIJDTE.
zaken door het statuut van het rijks1o en 2° Gesteld zelfs dat de krenking personeel zijn ingevoerd; dat de eerste
van een subjectief recht kan te wijten rechter zijn volstrekte bevoegdheid tezijn aan de machtoverschrijding van recht heeft afgewezen,
terwijl de geschillen over de burgereen administratieve overheid en dat
die overschrijding aarileiding kan ge- lijke rechten bij uitsluiting tot de
ven tot een tuchtrechtelijke vordering bevoegdheid van de rechtbanken behovoor de instellingen waarin het statuut ren; aldus het recht op de integriteit van
van het rijkspersoneel voorziet, vallen de persoon een burgerlijk recht is; dernoch de beoordeling van de !out, noch halve de vordering tot vergoeding van de
die van het daaruit voortvloeiend na- aantasting van die integriteit - ongedeel, krachtens art. 92 Gw., buiten de acht of de benadeling te wijten is aan
bevoegdheid van de Rechterlijke een administratief hierarchische meerdeMacht (1).
re - bij uitsluiting tot de bevoegdheid
behoort van de Rechterlijke Macht; ten
deze het bestreden vonnis dus ten onrechte, met bevestiging van het beroepen
vonnis,
de volstrekte bevoegdheid van de
{DE BECK T. WITTEK)
rechtbanken afwijst voor de vordering
van eiser tot vergoeding van de morele
ARREST ( vertaJing)
schade die hij heeft geleden doordat verweerder hem in de uitoefening van zijn
(AR. nr. 7273)
ambt bij de Koninklijke Bibliotheek
steeds « belachelijk maakt, vernedert en
HET HOF; - Gelet op het bestre- tergt » (schending van de artikelen 92
den vonnis, op 5 oktober 1982 door van de Grondwet, 556, 568, 590 van het
Gerechtelijk Wetboek, 1382 en 1383 van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te het
Burgerlijk Wetboek) :
NADEEL- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTERLIJKE MACHT - GRONDSLAG.

Brussel i:'l hoger beroep gewezen;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 92 van de
Grondwet, 556, 568, 590 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van
29 april 1979, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis de oorspronkelijke vordering van eiser, in zoverre zij strekt tot veroordeling van verweerder tot betaling van 6.200 frank
wegens medische verzorging en reiskosten, ongegrond verklaart en, voor het
overige van de vordering, te weten het
bedrag van 10.000 frank wegens morele
schade, beslist dat de rechtbank onbevoegd is, op grand : dat de door eiser
aangevoerde morele schade volgens de
bewoordingen van de in de conclusie verduidelijkte dagvaarding gegrond is op
het feit dat de hierarchische meerdere
van eiser hem in de uitoefening van zijn
ambt bij de Koninlijke Bibliotheek Al(1) Zie Cass., 16 dec. 1965 (Bull. en
Pas., 1966, I, 513) met cone!. van het O.M.
(proc -gen. Ganshof van der Meersch, to en eerste adv gen.)

Overwegende dat eiser aan de
rechtbank verwijt dat zij zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te
nemen van de vordering tot vergoeding van het morele nadeel dat hij
zou hebben geleden doordat zijn
hH:\rarchische meerdere, verweerder,
hem steeds in de uitoefening van
zijn ambt « belachelijk maakt, vernedert en tergt »;
Overwegende dat de rechter zijn
beslissing van onbevoegdverklaring
motiveert door de overweging « dat
de aangevoerde fouten kennelijk tot
de bevoegdheid behoren van de departementale raden van beroep die
in tuchtzaken door het statuut van
het rijkspersoneel zijn ingevoerd »;
Dat, gesteld zelfs dat de krenking
van het aangevoerde recht te wijten
kan zijn aan de machtsoverschrijding van een administratieve overheid en dat die overschrijding aanleiding kan geven tot een tuchtrechtelijke vordering voor de instellin-

Nr. 135

gen waarin het statuut van het
rijkspersoneel voorziet, noch de beoordeling van de fout, noch die van
het daaruit voortvloeiend nadeel,
krachtens artikel 92 van de Grandwet, buiten de bevoegdheid van de
Rechterlijke Macht vallen;
Dat de rechtbank, door zich om
bovenvermelde redenen onbevoegd
te verklaren, haar beslissing niet
naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het de
rechtbank onbevoegd verklaart om
kennis te nemen van de vordering
tot betaling van tienduizend frank
voor morele schade en het over de
kosten uitspraak doet; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.
30 oktober 1986 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Bosly, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal - Advocaten: mrs. Houtekier en Van Ommeslaghe.
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KAMER -

30 oktober 1986

RECHTBANKEN -

VERZOEKSCHRIFT TOT
ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE RECHTER OVEREENKOMSTIG DE ART. 648, 652 TOT
657 GER.W.- ARREST VAN HET HOF VAN CASSATIE WAARBIJ WORDT BEVOLEN DAT VAN

HET VERZOEKSCHRIFT MEDEDELING WORDT
GEDAAN AAN DE BETROKKEN RECHTERS ARREST TOT VASTSTELLING VAN DE TERMIJN
WAARBINNEN DE RECHTERS HUN VERKLARING MOETEN AFLEGGEN.

Alvorens uitspraak te doen over het verzoekschrift van de procureur-generaal
bij het hof van beroep, dat gegrond is
hierop dat de rechters gedurende meer
dan zes maanden verzuimd hebben de
zaak te berechten die zij in beraad
hadden genomen, beveelt het Hof, als
het dit geraden acht, dat van het verzoekschrift mededeling wordt gedaan
aan de betrokken rechters opdat die,
binnen een bepaalde termijn, hun verklaring onderaan op de uitgifte van
's Hofs arrest stellen, en oak dat van
dit arrest mededeling wordt gedaan
aan de procureur-generaal bij het hof
van beroep van wie het verzoekschrift
uitgaat (1).

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE BRUSSEL IN ZAKE JAVOR E.A.
T. ALGEMENE VERZEKERINGEN N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7771)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift, dat op 24 september
1986 door de procureur-generaal bij
het Hof van Beroep te Bruyssel ter
griffie van het Hof is ingediend en
ertoe strekt de zaak, die onder het
nr. 1017/85 is ingeschreven op de algemene rol van de Rechtbank van
Koophandel te Brussel, te onttrek'ken aan mevr. Maquet, rechter-kamervoorzitter, en de heren Van Maele en Pevtchin, rechters in handelszaken;
Overwegende
dat
het
verzoekschrift hierop is gegrond dat de
voornoemde rechters
gedurende
meer dan zes maanden verzuimd
hebben de zaak te berechten die ze
in beraad genomen hadden; gelet op
de artikelen 648, 652 tot en met 657
van het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat het Hof oordeelt
dat er grond bestaat tot mededeling;

l----------------(1) Cass., 25 nov. 1977 (A.C., 1978, 345).
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Om die redenen, beveelt : 1o dat
mededeling zal worden gedaan aan
de voornoemde rechters, ten einde
uiterlijk op 20 november 1986 hun
verklaring onderaan op de uitgifte
van dit arrest te stellen; 2° dat mededeling zal worden gedaan aan de
procureur-generaal bij het Hof van
Beroep te Brussel; 3° dat op 4 december 1986 verslag zal worden uitgebracht door raadsheer Sace; houdt
de kosten aan.
30 oktober 1986 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Sace, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal.
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2° De betekening van de voorziening in

cassatie tegen een beslissing van de
bestendige deputatie van een provincieraad over het bezwaar van een belastingpliclJtige inzake directe gemeentebelastingen moet aan de partij tegen
wie de voorziening is gericht, gedaan
worden bij exploot van gel"t!Chtsdeurwaarder; een ter post aangetekende
brief, gestuurd aan die partij met toevoeging van een ko;Jie van de verklaring van voorziening, voldoet niet aan
dat vereiste (2).

(SYMAEYS T. STAD LEUVEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1335 N)

Nr. 136
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KAMER -

31 oktober 1986

1° VOORZIENING IN CASSATIE -

BELASTINGZAKEN - VORM - DIRECTE GEMEENT]j:BELASTINGEN- BESLISSING VAN DE
BESTENDIGE DEPUTATIE - BETEKENING VAN
DE VOORZIENING - ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTE.

2° VOORZIENING IN CASSATIE -

BELASTINGZAKEN - VORM - DIRECTE GEMEENTEBELASTINGEN - BETEKENING VAN
DE VERKLARING VAN VOORZIENING AAN DE
PARTIJ TEGEN WIE ZIJ IS GERICHT - WIJZE
VAN BETEKENING.

1° De voorziening in cassatie tegen een

beslissing van de bestendige deputatie
van een provincieraad over het bezwaar van een belastingplichtige moet,
op straffe van verval, binnen tien dagen dagen na de verklaring van voorziening worden betekend aan de partij
tegen wie zij is gericht (1). (Art. 4 wet
22 jan. 1849; art. 2 wet 22 juni 1865;
art. 2 wet 18 maart 1874; art. 16 wet 22
juni 1877.)

(1) Cass., 18 mei 1984, A.R. F 1115 N
(A.C., 1983-84, nr. 532) en 14 dec. 1984, A.R.
nr. F 1170 N (ibid., 1984-85, nr. 237).

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 16 januari 1986
door de bestendige deputatie van de
Provincieraad van Brabant gewezen;
Overwegende dat de beslissing
uitspraak doet inzake een gemeentebelasting op de verlaten en/of
leegstaande woningen en gebouwen,
al dan niet in vervallen toestand, 2n
op de onbewoonbaar verklaarde of
ongezond of bouwvallig erkende woningen;
Overwegende dat, krachtens de
artikelen 4 van de wet van 22 januari 1849, gewijzigd door artikel 53,
vervat in artikel 3 van de wet van
10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, 2 van de wet
van 22 juni 1865, 2 van de wet van
18 maart 1874 en 16 van de wet van
22 juni 1877, de voorziening, op
straffe van verval, binnen tien dagen bij deurwaardersexploot moet
worden betekend aan de partij tegen wie zij is gericht;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat zodanige betekening aan verweerster is gedaan;
Dat een aangetekende brief van
26 februari 1986, waarbij eiseres een

1----------------(2) Cass., 18 mei 1984, vermeld in de noot 1.
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kopie van haar verklaring van voorziening aan verweerster zou hebben
toegezonden, niet de door de wet
vereiste betekening kan uitmaken;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;
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2° Vernietiging van een beslissing Jeidt

tot vernietiging van de beslissing die
slechts het gevolg is van de eerste beslissing (2).
(HET VLAAMSE GEWEST T. DE GROE, GALLE)
ARREST

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
31 oktober 1986 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal.
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KAMER -

31 oktober 1986

1° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - PARTIJEN TEGEN WIE HET KAN WORDEN INGESTELD.

2° CASSATIE -

OMVANG - BURGERLIJKE
ZAKEN - VERNIETIGING VAN EEN BESLISSING - GEVOLG VOOR EEN BESLISSING DIE
SLECHTS HET GEVOLG IS VAN DE VERNIETIGDE BESLISSING.

1° Hoger

beroep kan slechts worden
ingesteld tegen een partij die in de
procedure in eerste aanleg, hetzij in
persoon, hetzij vertegenwoordigd, tegen de appellant is opgetreden; het
kan niet worden gericht tegen iemand
die geen partij was in eerste aanleg,
ook al heeft die, na gedaagd te zijn in
hager beroep, verklaard het geding,
ingesteld tegen een partij in eerste
aanleg, te hervatten (1).

(A.R. nrs. 5063 en 5443)
HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 6 maart 1985 en 23
april 1985 door het Hof van Beroep
te Brussel gewezen;
Overwegende dat eiser achtereenvolgens tegen het arrest van 23 april
1985 en dat van 6 maart 1985 cassatieberoep heeft ingesteld; dat, nu die
voorzieningen samenhangend zijn,
een goede rechtsbedeling eist dat zij
samen worden behandeld en dat
derhalve de zaken, ingeschreven op
de algemene rol onder de nrs. 5063
en 5443, worden gevoegd;

I. W at de voorziening tegen het
arrest van 6 maart 1985 (zaak nr.
5443) betreft:
Over het middel van niet-ontvankelijkheid, door de verweerders tegen de voorziening opgeworpen en gesteld als volgt :
« Het bestreden arrest van 6 maart 1985
heeft het hoger beroep van (de) verweerders ontvankelijk verklaard en het heeft
aldus duidelijk maar impliciet beschouwd dat eiser, inzake ruimtelijke ordening, in de rechten en verbintenissen
was getreden van de Belgische Staat, ten
gevolge van de bepalingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, en het beschouwt als geldig de akte van hoger beroep van 9 september 1981, waardoor
(de) verweerders eiser impliciet hebben
gedagvaard in hervatting van het geding,
alsook de conclusie door eiser ingediend
ter griffie van het hof van beroep op 9
maart 1982, waarbij eiser verklaart het
geding te hernemen, welke akten derhalve dateren van v66r het uitvaardigen
van de thans door eiser ingeroepen wet
van 5 maart 1984. Een later arrest van
23 april 1985 heeft beslist dat de vordering van (de) verweerders tegen eiser gericht principieel gegrond __ was, en het

(1) Cas., 11 jan. 1974 (A.C., 1974, 523); zie
ook Cass., 12 maart 1980 (ibid., 1979-80, 862);
Alg. Prakt. Rechtsverz., BROSENS, Beroep in
burgerlijke zaken en in zaken van koophandel,
druk 1956, nrs. 228 tot 230; Gurr en STRANARTTHILLY, « Examen de jurisprudence (1965-1970)
- Droit judiciaire prive », in Rev. crit. jurispr.
beige, 1974, biz. 584, nr. 103; FETTWEIS, Droit 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - judiciaire prive, fascicule III, druk 1980, nr.
(2) Cass., 17 dec. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 234).
407ter.
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heeft zodoende impliciet doch duidelijk
beslist dat eiser nog altijd, ook na de wet
van 5 maart 1984, zich in de rechten en
verbintenissen van de Belgische Staat
bevond. Tegen dit arrest van 23 april
1985 heeft eiser een voorziening in cassatie ingesteld, welke ingeschreven is
onder nr. 5063 van de algemene rol van
(het) Hof. In die voorziening wordt geen
cassatiemiddel gericht tegen de hoger
gepreciseerde impliciete beschikking van
het arrest van 23 april 1985. Dit arrest
werd echter op 23 mei 1985 aan eiser betekend, zodat de termijn om een nieuwe
voorziening in cassatie in te stellen,
waarin ook gezegde impliciete beslissing
zou worden bestreden, op 23 augustus
1985 is verstreken, met als gevolg dat gezegde impliciete principii:He beslissing
onherroepelijk in kracht van gewijsde is
gegaan. De thans pas op 26 juni 1986 tegen het arrest van 6 maart 1985 ingestelde voorziening in cassatie strekt ertoe
voormelde impliciete en onherroepelijk
in kracht van gewijsde gegane beslissing
van het arrest van 23 april 1985 bij wijze
van gevolg te doen vernietigen. Deze
voorziening in cassatie is derhalve niet
toelaatbaar en tot staving van deze
zienswijze kunnen (de) verweerders het
arrest van (het) Hof van 11 juni 1982 inroepen »;

Overwegende dat uit de processtukken blijkt: dat de verweerders
voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel tegen de Belgische
Staat een vordering tot schadevergoeding hebben ingesteld; dat die
rechtbank, bij vonnis van 23 september 1980, de vordering ontvankelijk
heeft verklaard, deze als ongegrond
heeft afgewezen voor zover zij gebaseerd was op artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek, en de verweerders heeft toegelaten het bewijs te
leveren dat hun schadevergoeding is
verschuldigd op grond van artikel 37
van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw;
dat de verweerders op 9 september
1981 bij akte van gerechtsdeurwaarder hoger beroep hebben ingesteld
tegen dit vonnis, doch die akte enkel hebben doen betekenen aan het
Vlaamse Gewest;
Overwegende dat het arrest van 6
maart 1985 het hoger beroep toelaat-
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baar verklaart, aan eiser, het
Vlaamse Gewest, akte geeft van zijn
hervatting van het geding, vaststelt
dat de Belgische Staat « buiten zake
is », alvorens verder recht te doen,
de heropening van de debatten beveelt en de kosten aanhoudt;
Overwegende dat het arrest van
23 april 1985 het hoger beroep van
de verweerders principieel gegrond
verklaart, alvorens verder recht te
doen op een deskundigenonderzoek
beveelt en de kosten aanhoudt;
Overwegende dat, zoals eiser aanvoert in zijn memorie van wederantwoord, het arrest van 6 maart 1985
uitdrukkelijk het hoger beroep van
de verweerders ontvankelijk verklaart en het arrest van 23 april
1985, dat enkel uitspraak doet over
de gegrondheid van dat hoger beroep, over die ontvankelijkheid niet
meer beslist, ook niet impliciet,
noch, gelet op het gezag van gewij sde van het arrest van 6 maart 1985,
vermocht erover te beslissen;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319 tot en
met 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 17,
18, 1051, 1053, 1054, 1056, 1058 en 1061
van het Gerechtelijk Wetboek, en van
het in deze bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek neergelegde algemeen
rechtsbeginsel volgens hetwelk hoger beroep enkel kan worden ingesteld tegen
een partij die in de procedure in eerste
aanleg betrokken was,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat « de oorspronkelijke verdering ertoe strekt de Belgische Staat te
horen veroordelen tot vergoeding van de
minderwaarde (subsidiair van 80 % ervan), toegebracht aan het eigendom van
(de verweerders), doordat hun eigendom
in het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse
in een bufferzone werd gerangschikt; dat
de vordering in hoofdorde stoelt op de
fout die de Belgische Staat zou hebben
begaan door deze rangschikking, en subsidiair op artikel 37 van de wet van 29
maart 1962 », dat « de oorspronkelijke
vordering gericht was tegen de Belgische
Staat; dat de Vlaamse Gemeenschap en
het Vlaamse Gewest gedaagd werden in
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hager beroep "• dat << bij materitHe vergissing de Vlaamse Gemeenschap genoemd werd in de zaak, terwijl in feite
aileen het Vlaamse Gewest gedaagd
werd en verscheen ''• dat « (eiser), het
Vlaamse Gewest, uitdrukkelijk verklaart
dat dit gewest het geding herneemt,
ingesteld tegen de Belgische Staat »,
overweegt dat << het behoort akte te geven aan het Vlaamse Gewest van zijn
hervatting van geding », en op die granden het hager beroep toelaatbaar verklaart en aan het Vlaamse Gewest akte
geeft van zijn hervatting van geding,
terwijl, eerste onderdeel, het hof van
beroep van ambtswege de ontvankelijkheid van het hager beroep moet onderzoeken; hager beroep slechts ontvankelijk is indien het wordt ingesteld tegen
een partij die betrokken was in de procedure in eerste aanleg; uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de verweerders in de procedure in eerste aanleg enkel de Belgische
Staat hadden gedagvaard en eiser geen
partij was in de procedure in eerste aanleg; het hager beroep, ingesteld door de
verweerders tegen eiser, dientengevolge
niet ontvankelijk was; het arrest derhalve niet wettig kan beslissen dat het hager beroep ontvankelijk is (schending
van de artikelen 17, 18, 1051, 1053, 1054,
1056, 1058 en 1061 van het Gerechtelijk
Wetboek en van het in deze artikelen
neergelegde algemeen rechtsbeginsel valgens hetwelk hager beroep enkel kan
worden ingesteld tegen een partij die betrokken was in de procedure in eerste
aanleg);
tweede onderdeel, ...
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tegen de Belgische Staat, te hervatten, eraan niets afdoet;
Dat het hof van beroep derhalve
niet wettig beslist dat het hoger beroep van de verweerders ontvankelijk is;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat het Hof wegens
de hierna uit te spreken volledige
cassatie van het arrest geen uitspraak behoeft te doen over het
tweede onderdeel van het eerste
middel en. over de overige middelen
aangevoerd door eiser;
II. Wat de voorziening tegen het
arrest van 23 april 1985 (zaak nr.
5063) betreft:
Overwegende dat de vernietiging
van het arrest van 6 maart 1985 de
vernietiging meebrengt van het arrest van 23 april 1985, dat het gevolg
is van het eerstvermelde arrest;
Overwegende dat het Hof wegens
de hierna uit te spreken volledige
cassatie van het arrest geen uitspraak behoeft te doen over de middelen aangevoerd door eiser;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het hof van beOm die redenen, voegt de zaken,
roep van ambtswege de ontvanke- ingeschreven op de algemene rol
lijkheid van het hoger beroep moet onder de nrs. 5063 en 5443; vernieonderzoeken;
tigt de bestreden arresten; beveelt
Overwegende dat het hoger be- dat van dit arrest melding zal worroep slechts kan gericht worden te- den gemaakt op de kant van de vergen partijen die in de procedure in nietigde arresten; houdt de kosten
eerste aanleg, hetzij in persoon, het- aan en laat de beslissing daaromzij vertegenwoordigd, tegen de ap- trent aan de feitenrechter over; verwij st de zaak naar het Hof van Bepellanten zijn opgetreden;
roep te Gent.
Overwegende dat eiser geen partij
was in de procedure in eerste aan31 oktober 1986 - 1• kamer - Voorzitleg; dat de omstandigheid dat eiser,
ter:
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter nadat hij gedaagd was in hoger be- Verslaggever
: de h. Matthijs - Gelijkroep, in een ter griffie van het hof luidende conclusie van de h. Tillekaerts,
van beroep neergelegde akte ver- advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
klaard heeft het geding, ingesteld Nelissen Grade en Bayart.
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KAMER -

3 november 1986

RECHTERLIJK GEWIJSDE -

STRAFZA-·
KEN- GEZAG VAN GEWIJSDE T.A.V. DE BURGERLIJKE RECHTER.

Het gezag van gew~jsde in strafzaken is,
t.a.v. de burgerlijke rechter, beperkt
tot lletgeen door de strafrechter zeker
en noodzakelijk is beslist (1).
(EBES N.V. T. JADOT E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7494)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 30 augustus 1984
en 19 februari 1985 door het Arbeidshof te Bergen gewezen;
II. In zoverre het cassatieberoep
tegen het arrest van 19 februari
1985 is gericht :
Over het middel, afgeleid uit de miskenning van het algemeen beginsel van
het gezag van gewijsde in strafzaken, uit
de schending van de artikelen 4 van de
wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arbeidshof, bij het antwoord op de conclusie van eiseres, die
het getuigschrift van de heer Durieu uit
de debatten wilde doen weren omdat
« het hof vergeet dat dit aspect van de
zaak (te weten het gevaarlijk karakter
van de ingreep) voor de correctionele
rechter was opgeworpen en besproken
en, nu het tot de strafrechterlijke veroordeling van de heer J adot had geleid, niet
meer in het geding was gebracht, vermits het voor alle partijen duidelijk was
dat de bekritiseerde ingreep de veiligheid erg in het gedrang bracht », dit verweermiddel heeft afgewezen op grond
« dat het vaststaat dat de gegevens vastgelegd in het zittingsblad van de correc(1) Cass., 7 jan. 1983,
(A.C., 1982-83, nr. 266).

A.R.

nr.

3584
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tionele terechtzitting van 16 september
1982 en in de motivering van de daaropvolgende correctionele beslissing van 14
oktober 1982, die een definitief karakter
heeft en erga omnes geldt met betrekking tot de feiten die in de omstandige
telastlegging in voornoemd arrest worden overgenomen, louter dat gevaarlijk
karakter bevestigen, dat de enige aantijgingen nopens het gevaarlijk karakter
van de ingreep geuit zijn door de ingenieur Clinquart .. . die de schakelaar opnieuw moest inschakelen, en die de
klacht heeft ingediend en als getuige is
gehoord >>,
terwijl de eerste verweerder, bij vonnis van 14 oktober 1982 van de tweede
kamer van de Correctionele Rechtbank
te Doornik, dat kracht van gewijsde
heeft verkregen, is veroordeeld « tot een
hoofdgevangenisstraf van een maand of
(lees en) een geldboete van 50 frank >>
om « de machines of de installaties voor
de produktie, de omvorming, de overbrenging, de verdeling en het gebruik
van elektrische energie geheel of gedeeltelijk te hebben vernietigd, vrijwillig de
overbrenging van elektrische energie op
de lijnen en netten, waarvoor een regelmatige vergunning is gegeven, te hebben
belet of aangetast >>; die veroordeling was
gemotiveerd door << de lichtzinnigheid
waarvan hij heeft blijk gegeven door de
stroomverbreker te hanteren zonder
voorzorgsmaatregelen te nemen voor andere personeelsleden van het elektriciteitsbedrijf,
die
noodzakelijkerwijze
moesten optreden om de stroom opnieuw
in te schakelen >>; en die lichtzinnigheid
een << zwaardere sanctie >> dan de opschorting van de uitspraak van de veroordeling verantwoordde; die motivering,
die de noodzakelijke grondslag van het
beschikkende gedeelte vormt, aangezien
alleen zij betrekking heeft op de strafrechtelijke veroordeling van de eerste
verweerder, impliciet doch noodzakelijk
aanwees dat zijn optreden gevaarlijk is
geweest; daaruit volgt dat het hof, door
te beslissen dat de veroordeling door het
correctionele rechtscollege niet impliceerde dat het heeft erkend dat eerste
verweerders optreden gevaarlijk was,
het gezag van gewijsde van wat door de
strafrechter zeker was beslist, miskent
(miskenning van het algemeen beginsel
van het gezag van gewij sde in strafzaken op de burgerlijke rechtsvordering,
vastgelegd in aritkel 4 van de wet van 17
april 1878); bovendien aan dat strafrechtelijk vonnis van 14 oktober 1982 een zin
en een draagwijdte heeft gegeven die onverenigbaar zijn met de bewoordingen
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ervan, en derhalve de bewijskracht van
dat vonnis miskent (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) :
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daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

Overwegende dat het gezag van
3 november 1986 - 3• kamer - Voorgewijsde in strafzaken ten aanzien zitter : de h. Bosly, waarnemend voorzitvan de burgerlijke rechter beperkt ter - Verslaggever : mevr. Charlier is tot hetgeen door de strafrechter Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal - Adzeker en noodzakelijk is beslist;
Dat daaruit volgt dat het gezag vocaten : mrs. De Bruyn en De Gryse.
van gewijsde niet geldt voor al hetgeen de strafrechter heeft verklaard, maar enkel voor hetgeen hij,
binnen de perken van zijn wettelijke opdracht, heeft beslist en voor Nr. 139
hetgeen de noodzakelijke grondslag
van die beslissing was;
3• KAMER - 3 november 1986
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Doornik, om verweerder te veroordelen tot een gevange- 1° INTERNATIONALE VERDRAGENnisstraf van een maand en een geldOPSCHRIFT - AARD.
boete van 50 frank, niet noodzakelijk het gevaarlijk karakter van de
strafbare handeling moest vaststel- 2° CASSATIE - WET IN DE ZIN VAN ART.
608 GER.W. - INTERNATIONAAL VERDRAG len;
OPSCHRIFT.
Dat de in het middel overgenomen overwegingen derhalve overbo- 3° INTERNATIONALE VERDRAGENdig zijn en bijgevolg geen gezag van
PREAMBULE - AARD.
gewijsde hebben, zodat het aanstellen van een deskundige en het vast- 4° CASSATIE - WET IN DE ZIN VAN ART.
stellen van zijn opdracht om, onder
608 GER.W. - INTERNATIONAAL VERDRAG meer, zijn oordeel te geven over het
PREAMBULE.
onderbreken en het opnieuw inschakelen van de stroom, het gezag van 5° INTERNATIONALE VERDRAGEN gewijsde van het vonnis van 14 okEUROPESE
INTERIM-OVEREENKOMST
BEtober 1982 niet miskent;
TREFFENDE SOCIALE ZEKERHEID MET UITSLUITING VAN DE REGELINGEN VOOR OUDERDat het middel niet kan worden
DOM, INVALIDITEIT EN OVERLIJDEN EN HET
aangenomen;
ALGEMEEN VERDRAG TUSSEN BELGIE EN
TURKIJE BETREFFENDE DE SOCIALE ZEKERHEID - GELIJKTIJDIGE TOEPASSING VAN DIE
VERDRAGEN TER ZAKE VAN WERKLOOSHEID.

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest van 30 augustus 1984,
in zoverre het het verzoekschrift
van 15 februari 1982 niet ontvankelijk verklaart voor zoverre dat het
feit sub littera b als dringende reden wil doen aannemen; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; verwerpt de
voorziening voor het overige; houdt
de kosten aan en laat de beslissing

6° WERKLOOSHEID -

EUROPESE INTERIM-OVEREENKOMST BETREFFENDE SOCIALE
ZEKERHEID MET UITSLUITING VAN DE REGELINGEN VOOR OUDERDOM, INVALIDITEIT
EN OVERLIJDEN EN ALGEMEEN VERDRAG
TUSSEN BELGIE EN TURKIJE BETREFFENDE
DE SOCIALE ZEKERHEID - GELIJKTIJDIGE
TOEPASSING VAN DIE VERDRAGEN TER ZAKE
VAN WERKLOOSHEID.

1o en 2o Aangezien het opschrift van een
verdrag geen wet is in cie zin van art.
608 Ger. W:, leidt schending ervan niet
tot cassatie.
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3" en 4" Aangezien de preambule van een
verdag, in de regel, geen wet is in de
zin van art. 608 Ger. W:, leidt schending
ervan niet tot cassatie,
5" en 6" Inzake werkloosheid kunnen de

Europese Interim-Overeenkomst betreffende sociale zekerheid met uitsluiting van de regelingen voor ouderdom,
invaliditeit en overlijden en het Algemeen Verdrag tussen Belgie en Turkije betreffende de sociale zekerheid
gelijktijdig worden toegepast.

(YAYLA

T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7513)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 mei 1983 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van alle bepalingen van het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk
Belgie en de Republiek Turkije betreffende de sociale zekerheid, ondertekend
te Brussel op 4 juli 1966, goedgekeurd bij
de wet van 26 februari 1968, inzonderheid het opschrift, de preambule, en artikel 2, § 3, tweede lid, a, ervan, uit de
schending van de artikelen 1, 1, 2, c, 13
van de Europese Interim-Overeenkomst
betreffende sociale zekerheid, met uitsluiting van de regelingen voor ouderdom, invaliditeit en overlijden, bijlagen
en additioneel protocol, ondertekend te
Parijs op 11 december 1953, goedgekeurd
bij de wet van 26 maart 1957, 118, 120,
121, § 1, 3", en 125 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende
arbeidsvoorziening en werkloosheid,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de eerste rechter afwijzend
heeft beschikt op eisers rechtsvordering
tot nietigverklaring van de hem op 18
november 1980 ter kennis gebrachte administratieve beslissing, waarbij hem,
met ingang van 12 september 1980, het
recht op werkloosheidsuitkering wordt
ontzegd omdat zijn wachttijd onvoldoende is, en na te hebben aangenomen dat,
zoals eiser betoogde, de in het middel
aangewezen Europese Interim-Overeenkomst « het beginsel oplegt van gelijke
behandeling van de onderdanen van alle
overeenkomstsluitende partijen bij deze
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overeenkomst met betrekking tot de wetten en de regelingen inzake de sociale
zekerheid van ieder van haar, ongeacht
de verschillende gevolgen die uit hun eigen wetgeving kunnen voortvloeien » en
« dat het ontbreken van een werkloosheidswetgeving in Turkije geen hinderpaal kan vormen voor de toepassing van
die interim-overeenkomst op onderhavig
geval », beslist dat « de eerste rechter,
bij ontstentenis van een internationale
overeenkomst dienaangaande, terecht
heeft beslist dat (eisers) tijdvak van arbeid in Turkije niet in aanmerking kon
worden genomen bij de berekening van
de wachttijd die (hij) in acht moet nemen om aanspraak te kunnen maken op
werkloosheidsuitkering », op grond:
« dat Belgie en Turkije, na de Europese
Interim-Overeenkomst, op 4 juli 1966 een
verdrag hebben gesloten tot regeling van
hun eigen betrekkingen inzake sociale
zekerheid; dat, hoewel alleen het ontbreken, in die overeenkomst, van een verwijzing naar een werkloosheidswetgeving niet noodzakelijk impliceert dat de
partijen op dit punt hebben willen afwijken van de verbintenissen bedoeld in de
Interim-Overeenkomst, die bedoeling
evenwel onbetwistbaar blijkt uit het verdrag in zijn geheel : - het opschrift :
" Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid " sluit elk voorbehoud
omtrent het allesomvattend karakter van
de aangenomen reglementering uit; de preambule : het uitgedrukte verlangen
" het voordeel van de wetgevingen betreffende de sociale zekerheid, welke in
beide verdragsluitende Staten van kracht
zijn, te waarborgen " sluit elke uitbreiding uit van dat voordeel tot wetgevingen die in een van die twee Staten niet
bestaan - het is ondenkbaar dat Belgie
inzake werkloosheid een eenzijdige verbintenis · zou hebben willen handhaven,
terwijl het aannam dat zijn eigen onderdanen slechts kunnen genieten van een
nieuwe Turkse wetgeving inzake werkloosheid als er tussen de verdragsluitende partijen daaromtrent een schikking
wordt getroffen (artikel 2, § 3, tweede lid,
a, van het verdrag); - dat het niet opgaat te beweren dat de aldus door de
partijen vastgestelde afwijking van de algemene bepalingen van de Europese Interim-Overeenkomst een schending van
die overeenkomst zou uitmaken en als
dusdanig geen uitwerking kan hebben;
- dat, zonder uitdrukkelijke bepaling,
die in de Europese Interim-Overeenkomst niet voorkomt, geen enkel rechtsbeginsel twee Staten verbiedt bij verdrag terug te komen op de wederkerige
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verbintenissen die zij vroeger in een bilaterale of multilaterale overeenkomst
hebben aangegaan ''•
terwijl artikel 1, 1, c, van de in het
middel aangewezen Europese lnterimOvereenkomst bepaalt dat deze overeenkomst << van toepassing is op alle wetten
en regelingen inzake sociale zekerheid,
welke op het tijdstip van haar ondertekening van kracht zijn, dan wel op een later tijdstip van kracht worden op enig
deel van het grondgebied van de overeenkomstsluitende partijen en welke betrekking hebben op (...); c) werkloosheid »; artikel 2 van deze overeenkomst
bepaalt dat « met inachtneming van het
bepaalde in artikel 9, de onderdanen van
een der overeenkomstsluitende partijen
de voordelen genieten van de wetten en
regelingen van elke andere partij, onder
dezelfde voorwaarden als de onderdanen
van laatstgenoemde (... ), c) ten aanzien
van de uitkeringen bij (... ) werkloosheid,
mits zij verblijf houden binnen het
grondgebied van laatstgenoemde overeenkomstsluitende partij voor (...) de
aanvang van de werkloosheid (... ) »; het
in het middel aangewezen Algemeen
Verdrag betreffende de sociale zekerheid
op 4 juli 1966 is ondertekend, terwijl Turkije pas op 14 april 1967 tot de Europese
Interim-Overeenkomst is toegetreden
door het nederleggen van zijn akte van
bekrachtiging; het arrest derhalve niet
zonder miskenning van de gevolgen van
die nederlegging, geregeld bij artikel 13
van de Europese Interim-Overeenkomst,
en dus niet zonder die bepaling te schenden, heeft kunnen overwegen dat Belgie
en Turkije een Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid « na " die
overeenkomst hebben gesloten, en op
grond van die overweging, oordelen dat
Belgie en Turkije door dat algemeen verdrag, met betrekking tot de werkloosheid, hebben willen « afwijken " van de
verplichtingen vervat in de Europese Interim-Overeenkomst, en « bij overeenkomst terugkomen op de wederkerige
verbintenissen die zij vroeger hebben
aangegaan »; hoe dan ook het Algemeen
Verdrag betreffende de sociale zekerheid, dat uitdrukkelijk steunt op het beginsel van de wederkerigheid, en dat
verder geen enkele bepaling inzake
werkloosheid bevat, niet in die mate onverenigbaar is met de bepaling van de
Europese Interim-Overeenkomst dat een
gelijktijdige toepassing van beide verdragen onmogelijk zou zijn; het arrest noch
uit het opschrift, noch uit de preambule,
noch uit aritkel 2, § 3, tweede lid, a, van
dit verdrag kon afleiden dat de partijen,
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inzake werkloosheid, zeker de bedoeling
hadden af te wijken van de Europese Interim-Overeenkomst, zonder de zin en de
draagwijdte van dat verdrag te miskennen (schending van alle bepalmgen van
het in het middel aangewezen Algemeen
Verdrag betreffende de sociale zekerheid
van 4 juli 1966, en inzonderheid van zijn
opschrift, zijn preambule en van zijn artikel 2, § 3, tweede lid, a; daaruit volgt
dat het arrest, nu het weigert aan te nemen dat de Europese Interim-Overeenkomst, die tussen Belgie en Turkije van
kracht is, een « internationaal verdrag ,
uitmaakt als bedoeld in artikel 125 van
het koninklijk besluit van 20 december
1963 betreffende arbeidsvoorziening en
werkloosheid en derhalve die overeenkomst toe te passen, deze overeenkomst,
als aangewezen in het middel, miskent,
inzonderheid haar artikel 1, 1, c, dat bepaalt dat de werkloosheid onder de toepassing ervan valt, en haar artikel 2, c,
dat de onderdanen van de overeenkomstsluitende partijen dezelfde behandeling
inzake werkloosheidsuitkering waarborgt
als die van de eigen onderdanen; het arrest bijgevolg, door te beslissen dat eisers tijdvak van arbeid in Turkije niet in
aanmerking kon worden genomen bij de
berekening van de wachttijd om aanspraak te kunnen maken op werkloosheidsuitkering, artikel 125 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
schendt, in verband met de artikelen 118,
120 en 121, § 1, derde lid, van hetzelfde
besluit dat, binnen de grenzen van een
internationale overeenkomst, de buitenlandse werknemers de mogelijkheid
biedt om, onder dezelfde voorwaarden
als de Belgische werknemers, de in het
buitenland verrichte arbeid te laten gelden:

Overwegende dat het middel, onder meer, de miskenning aanvoert
van het opschrift en van de preambule van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid gesloten tussen Belgie en Turkije;
Overwegende dat het opschrift en,
in de regel, de preambule van een
verdrag geen normatieve bepalingen
uitmaken en geen wetten zijn in de
zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat het middel in zoverre niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat artikel 1, 1, c,
van de Europese lnterim-Overeen-
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komst betreffende sociale zekerheid
bepaalt dat deze overeenkomst van
toepassing is op alle wetten en regelingen inzake de sociale zekerheid, welke op het tijdstip van haar
ondertekening van kracht zijn dan
wel op een later tijdstip van kracht
worden op enig deel van het grondgebied van de overeenkomstsluitende partijen en die onder meer betrekking hebben op de werkloosheid;
Dat artikel 2, 1, bepaalt dat, met
inachtneming van het bepaalde in
artikel 9, de onderdanen van een
der overeenkomstsluitende partijen
de voordelen genieten van de wetten
en regelingen van elke andere partij, onder dezelfde voorwaarden als
de onderdanen van laatstgenoemde,
en, ten aanzien van de werkloosheidsuitkering, mits zij verblijf houden binnen het grondgebied van
laatstgenoemde
overeenkomstsluitende partij voor de aanvang van de
werkloosheid; dat uit de bijlage III
van deze overeenkomst blijkt dat
Belgie, noch bij de ondertekening,
noch later, enig voorbehoud met betrekking tot de toepassing van dat
verdrag heeft gemaakt;
Overwegende dat de omstandigheid dat het Algemeen Verdrag tussen Belgie en Turkije betreffende de
sociale zekerheid, dat door Turkije
is bekrachtigd nadat dit land voornoemde interim-overeenkomst had
bekrachtigd, geen enkele bepaling
inzake werkloosheid bevat, geen inderpaal vormt voor de toepassing
van de Interim-Overeenkomst op onderhavig geval;
Overwegende dat Belgie, door de
Europese Interim-Overeenkomst, inderdaad de verbintenis heeft aangegaan om, ten aanzien van alle overeenkomstsluitende partijen, het beginsel toe te passen van de gelijke
behandeling van de onderdanen van
de Lid-Staten van de Raad van Europa, die deze overeenkomst hebben
bekrachtigd en daardoor verbonden
blijft tot de opzegging overeenkomstig de procedure bepaald in het verdrag; dat het Algemeen Verdrag tus-

Nr. 140

sen Belgie en Turkije betreffende de
sociale zekerheid, dat geen betrekking heeft op de werkloosheid, een
bilateraal verdrag is dat wederkerigheid steunt; dat daaruit volgt dat de
gelijktijdige toepassing van die verdragen mogelijk is;
Overwegende dat het arrest derhalve, door te beslissen dat eiser
« bij ontstentenis van een internationale overeenkomst dienaangaande » geen aanspraak kan maken op
de tijdvakken van arbeid in Turkije,
om aan te tonen dat hij voldoet aan
de wachttijd, bepaald in het koninklijk besluit van 20 december 1963, de
bepalingen schendt van de voornoemde Interim-Overeenkomst en
van artikel 125 van genoemd
koninklijk besluit, die in het middel
worden aangevoerd;
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; gelet op artikel 1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
veroordeelt verweerder in de kosten;
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
3 november 1986 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Bosly, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. Draps.

Nr. 140
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BEROEP

STRAFVORDER!NG EENPARIGHEID

STRAFZAKEN HERKWALIFICERING -

Nr. 140
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Het appelgerecht behoeft niet met eenparige stemmen van zijn ]eden uitspraak te doen wanneer het, zonder de
straf te verzwaren, de beklaagde veroordeelt, na aan het feit waarvoor de
beklaagde in eerste aanleg onder een
andere kwalificatie was veroordeeld,
de door de eerste rechter verworpen
wettelijke kwalificatie te hebben gegeven. (Art. 211bis Sv.) (1)
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vorderingen van de eisers tegen eerste
verweerder Magerat,
terwijl, wanneer de eerste rechter de
beklaagde of rechtstreeks gedaagde voor
een feit had veroordeeld en vrijgesproken voor een ander feit, het gerecht in
hager beroep, overeenkomstig artikel
2llbis van het Wetboek van Strafvordering, op het hager beroep van het openbaar ministerie en de beklaagde of de
rechtstreeks gedaagde slechts met eenparige stemmen en onder vermelding
(VAN MECHELEN, LABEYE
van genoemd artikel 211bis het tweede
T. MAGERAT, MERCATOR N.V.)
feit wettelijk kan bewezen verklaren en
e~ .een veroordeling voor uitspreken, terWlJl het het eerste feit niet bewezen verARREST
klaart; dezelfde regel eveneens geldt
(A.R. nr. 213)
wanneer de rechtstreekse dagvaarding
verschillende feiten ten laste legt van de
HET HOF; - Gelet op het bestre- rechtstreeks gedaagde, de eerste rechter
den vonnis, op 13 december 1985 in voor slechts een van die ten laste geleghoger beroep gewezen door de Cor- de feiten een veroordeling uitspreekt en
nalaat uitspraak te doen over de andere
rectionele Rechtbank te Antwerpen; strafrechtelij~ ten Iaste gelegde feiten,
het gerecht m hager beroep vervolgens
I. Op de voorziening van Louis een veroordeling uitspreekt voor een aan
Van Mechelen, beklaagde :
de rechtstreeks gedaagde ten laste gelegd feit waarvoor de eerste rechter naA. In zoverre de voorziening ge- liet uitspraak te doen en het gerecht in
richt is tegen de beslissing op de hager beroep bovendien zelf nalaat uitstrafvordering :
spraak te doen over het feit waarvoor de
veroordeling in eerste aanleg uitgesproOver het middel, afgeleid uit de schen- ken werd; ten deze eiser Van Mechelen
ding van de artikelen 211bis van het rechtstreeks gedagvaard werd op beWetboek van Strafvordering en 97 van schuldiging van: a) overtreding van article Grondwet,
kel 61.1 van het Wegverkeersreglement
doordat het bestreden vonnis eiser op (het rode Iicht niet in acht nemen);
strafgebied veroordeelt tot een geldboete b) overtreding van artikel 12.4 van dat
van 75 frank, met de opdeciemen op reglement (geen voorrang verlenen aan
4.500 frank gebracht, of een vervangende andere weggebruikers bij het oversteken
gevangenisstraf van vijftien dagen, we- van de rijbaan), en c) overtreding van argens overtreding van artikel 61.1.1 van tilcel 19.3.3° van dat reglement (geen
het Wegverkeersreglement (niet in acht voorrang verlenen aan de tegenliggers
nemen van een rood licht), en doordat op de rijbaan die men gaat verlaten); de
het vonnis eiser op basis van deze straf- politierechtbank eiser veroordeelde werechtelijke veroordeling eveneens op ci- gens overtreding van voormeld artikel
vielrechtelijk gebied veroordeelt tot het 19.3.3° en ze eiser noch veroordeelde voor
betalen van schadevergoeding aan de noch vrijsprak van de hem ten laste geverweerders en doordat het vonnis op legde overtreding van de artikelen 61.1
basis van de strafrechtelijke beslissing en 12.4 van het Wegverkeersreglement;
tegen eiser stelt dat de eerste verweer- de correctionele rechtbank eiser vervolder, bestuurder Magerat, zich niet schul- gens veroordeelt wegens overtreding van
dig gemaakt had aan de hem ten Iaste artikel 61.1.1 van het Wegverkeersreglegelegde overtreding van artikel 61.1.1 ment en hem noch veroordeelt voor noch
van het Wegverkeersreglement (niet in vrijspreekt van de hem ten laste gelegde
acht nemen van een rood licht), het dien- overtreding van de hoger genoemde artivolgens eerste verweerder vrijspreekt en kelen 12.4 en 19.3.3"; de correctionele
de rechtbank onbevoegd verklaart om rechtbank eiser aldus, zonder eenparige
kennis te nemen van de civielrechtelijke stemmen en zonder vermelding van arti---------~-~-------1 kel 21lbis van het Wetboek van Strafvordering, veroordeelt voor een feit waarvoor hij in eerste aanleg niet veroordeeld
(1) Cass., 3 jan. 1955 (A.C., 1955, 317); 20 jan.
1964 (Bull. en Pas., 1964, I, 541).
werd; de rechtbank bovendien de beslis-
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sing over de schuld van beklaagde Magerat en over de civielrechtelijke vorderingen van de eisers tegen Magerat steunt
op de strafrechtelijke veroordeling van
eiser, zodat het bestreden vonnis schending inhoudt van artikel 21lbis van het
Wetboek van Strafvordering, minstens
van artikel 97 van de Grondwet, nu het
niet alle wettelijk vereiste vaststellingen
bevat en bijgevolg niet regelmatig gemotiveerd is:

Nr. 141

het ten laste gelegde feit wijzigt, die
beslissing niet moet nemen met de
eenparige stemmen van haar leden;
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;
B .....

Overwegende dat eiser door de
verweerders rechtstreeks werd gedagvaard voor de politierechtbank
ter zake van overtreding van de artikelen 12.4, 19.3.3" en 61.1 van het
Wegverkeersreglement om, bij het
Om die redenen, verwerpt de
naar links afslaan om de rijbaan te voorziening; veroordeelt de eisers in
verlaten, in aanrijding te zijn geko- de kosten.
men met het voertuig bestuurd door
4 november 1986 - 2" kamer - Voor(eerste) verweerder die, komende
uit de tegengestelde richting, zijn zitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. D'Haenens weg vervolgde;
Gelijkluidende conclusie van de h.
Overwegende dat het beroepen D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat:
vonnis eiser verantwoordelijk ver- mr. De Gryse.
klaart voor de aanrijding op grond
dat hij, bij het naar links afslaan,
overtreding pleegde van artikel
19.3.3" van het Wegverkeersreglement;
Overwegende dat het bestreden Nr. 141
vonnis, op het hoger beroep van eiser en van het openbaar ministerie,
het beroepen vonnis bevestigt, doch
2" KAMER - 4 november 1986
oordeelt dat eiser, bij het naar links
afslaan, overtreding pleegde van artikel 61.1 van het Wegverkeersregle- VOORZIENING IN CASSATIE - VORM
BETEKENING VAN DE VOORZIENING - BEment;
WIJS.
Overwegende dat aldus blijkt dat
de rechters eiser niet veroordelen Bij zijn toetsing of de bij art. 418 Sv. verwegens een feit waarvoor hij was
eiste betekening van het cassatieberoep aan de partij tegen wie het gevrijgesproken of waarover de politiericht is, werd gedaan, slaat het Hof
rechtbank geen uitspraak had gegeen acht op een eenvoudige fotokopie
daan, maar enkel oordelen dat de
van het exploot.
rijbeweging die hij heeft uitgevoerd
en waardoor de aanrijding werd veroorzaakt, niet een overtreding oplevert van artikel 19.3.3" van het Weg- (DE COCK J., DE COCK H. T. DE P.S.A. CREDIT
verkeersreglement, maar wel van
BELGIUM CITER N.V., GROEP JOSI N.V.)
artikel 61.1 van datzelfde reglement;
ARREST
Overwegende dat de correctionele
(A.R.
nr. 297)
rechtbank, wanneer zij, zoals ten deze, zonder de bij het beroepen vonnis uitgesproken straf te verzwaren,
RET HOF; - Gelet op het bestreenkel de wettelijke beschrijving van den vonnis, op 16 januari 1986 in ho-
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Nr. 142

ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Leuven;
II. Op de voorziening van Hippoliet De Cock :
A.
B.
C. tegen de beslissing op zijn civielrechtelijke vordering tegen de
derde verweerder :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser zijn voorziening heeft doen betekenen aan
de derde verweerder; dat geen bewijs van betekening oplevert de
door eiser neergelegde fotokopie
van de akte van betekening;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten,
4 november 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. De Baets Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Biitzler.

BEVOLEN - VERPLICHTING IN HET UITTREKSEL ALLE MISDRIJVEN TE VERMELDEN DIE
MET DIE ENKELE STRAF WORDEN BESTRAFT
- MIDDEL BETREFFENDE EEN ANDER MISDRIJF DAN BANKBREUK GEGROND VERKLAARD - GEVOLG.

Wanneer ingevolge eenheid van opzet
een enkele straf, nl. een hoofdgevangenisstraf en een geldboete, wordt uitgesproken wegens bankbreuk en wegens
andere misdrijven, en die straf naar
recht is verantwoord door eerstgenoemd misdrijf, zodat het middel, dat
enkel betrekking heeft op een ander
misdrijf, in dit opzicht niet tot cassatie
kan Jeiden, vernietigt het Hoi niettemin, indien het dat middel gegrond
acht, die beslissing, in zoverre zij bovendien beveelt dat de veroordeling bij
uittreksel zal worden bekendgemaakt;
nu dat wegens de bankbreuk te publiceren uittreksel melding dient te maken van alle misdrijven die met die
enkele straf werden bestraft, en dus
oak het misdrijf met betrekking tot
hetwelk het middel gegrond is bevonden, is de beslissing waarbij die bekendmaking wordt bevolen, niet naar
recht verantwoord en is de verwijzing,
alsmede de vernietiging, beperkt tot
dat beschikkende gedeelte (1) (2).
(Artt. 573 tot 578 en 583, inz. 3°, Kh.)

(BONROY)
ARREST

(A.R. nr. 355)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 februari 1986 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Nr. 142
2•
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4 november 1986

OMVANG - STRAFZAKEN VERVOLGING WEGENS BANKBREUK EN ANDERE MISDRIJVEN - EENHEID VAN OPZET EEN ENKELE HOOFDGEVANGENISSTRAF EN
EEN ENKELE GELDBOETE
STRAF NAAR
RECHT VERANTWOORD DOOR DE BANK
BREUK
BESLISSING WAARBIJ BOVENDIEN,
WEGENS BANKBREUK, BEKENDMAKING, BIJ
UITTREKSEL, VAN DE VEROORDELING WORDT

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
eiser veroordeeld wordt wegens de
(1) Cass., 6 feb. 1985,
(A. C., 1984-85, nr 338).

A.R.

nr

37S4

(2) De publikatle voorgeschreven door art!
kel 583 van de Faillissementswet heeft volgens
de rechtspraak van het Hof het karakter van
een informat1emaatregel m het belang van de
derden en met van een straf Cass., 23 me1
1898 (Pas., 1898, I, 204), 6 dec 1954 (A.C., 1955,
236)
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telastleggingen A, C-II-a, C-II-d, D-II
en F:
Over het eerste middel, .. .
Over het tweede middel, .. .
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2, 3, 4 en 17
van de wet van 17 juli 1975 en 97 van de
Grondwet,

Nr. 142

conclusie, niet regelmatig is gemotiveerd
(schending van artikel 97 van de Grandwet):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest eiser
schuldig verklaart aan de telastlegging « van 1 juli 1979 tot 22 april
1980, bewust en met bedrieglijk opzet niet een aan de aard en de omdoordat het hof van beroep de tenlas- vang van de onderneming aangepastelegging F, zijnde het niet houden van
een passende boekhouding, in hoofde te boekhouding te hebben gehouden
van eiser bewezen verklaart en hiervoor ( ... ), namelijk doordat ( ... ) het vereist
straffen uitspreekt, op grond dat « de ten dagboek en inventarisboek volledig
laste gelegde feiten sub F wel bewezen blanco gebleven zijn », op grond dat
zijn gebleven, daar beklaagde als zaak- hij « als zaakvoerder diende te convoerder diende te controleren of de ver- troleren of de vereiste boeken wereiste boeken werden bijgehouden »,
den bijgehouden »;
terwijl, eerste onderdeel, overeenkomDoor deze enkele redengeving
stig artikel 17 van de wet van 17 juli niet wordt vastgesteld dat eiser be1975 kunnen gestraft worden de zaak- wust en met bedrieglijk opzet hanvoerders van rechtspersonen die wetens
de bepalingen van de artikelen 2, 3 en 4 delde;
Dat het onderdeel gegrond is;
van deze wet overtreden; artikel 17 van
de wet van 17 juli 1975 voor het bestaan
Overwegende dat de aan eiser opvan de tenlasteleggingen aldus de aanwezigheid vp.n een algemeen opzet ver- gelegde enkele straf, namelijk een
eist, met audere woorden dat de ver- gevangenisstraf van vier maanden
plichtingen inzake de boekhouding en de en een geldboete van tweehonderd
j aarrekeningen bewust en gewild werden frank, verantwoord blijft door de
miskend; uit de vaststelling dat eiser veroordeling wegens bedrieglijke
« diende te controleren » of een gepaste
bankbreuk, met uitzondering van de
boekhouding werd bijgehouden, niet kan bevolen publikatie die krachtens arafgeleid worden dat eiser gehandeld tikel 584, 3°, van het Wetboek van
heeft met het vereiste algemeen opzet, Koophandel alle misdrijven verzodat het arrest, door eiser op grond van
artikel 17 van de wet van 17 juli 1975 te meldt met de opgelegde straf beteuveroordelen wegens overtreding van de geld worden;
artikelen 2, 3 en 4 van deze wet, zonder
En overwegende dat, voor het ovevast te stellen dat eiser wetens en wil- rige, de substantiele of op straffe
lens heeft gehandeld, schending inhoudt van
nietigheid
voorgeschreven
van deze wetsbepalingen;
rechtsvormen in acht zijn genomen
tweede onderdeel, het hof van beroep en de beslissing overeenkomstig de
niet antwoordt op het regelmatig door ei- wet is gewezen;
ser in conclusie voorgedragen verweer,
waarbij werd betoogd dat « eiser niet
zelf verantwoordelijk kan zijn voor het
niet houden van het vereiste dagboek en
inventarisboek, aangezien uit de verschillende verklaringen in het strafbunOm die redenen, en ongeacht het
del, met name deze van de heren Maes
en Gramme, blijkt dat (eiser) zich alleen tweede onderdeel van het derde
bezig hield met het commercieel aspect middel dat niet tot ruimere cassatie
van de onderneming en zich omringd kan leiden, vernietigt het bestreden
had met een intern boekhouder, twee ex- arrest in zoverre het de publicatie
terne boekhouders en een adviesbureau, bij uittreksel beveelt van zijn besliswaaruit blijkt dat hij geenszins frauduleuze bedoelingen had, doch al het moge- sing wat de telastlegging F betreft;
!ijke deed om administratief en boek- verwerpt de voorziening voor het
houdkundlg m orde te zijn >>, zodat het overige; beveelt dat van dit arrest
arrest, b1j gebrek aan antwoord op de melding zal worden gemaakt op de
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Nr. 143

kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in drie
vierde van de kosten; laat het overige vierde ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
4 november 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. De Baets Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. De Gryse.

Nr. 143
2' KAMER - 4 november 1986

OPLICHTING -

BESTANDDELEN VAN HET
MISDRIJF LISTIGE KUNSTGREPEN
DRAAGWIJDTE.

Het feit zich onder het mom van zogenaamde contracten van lening door
een aantal personen gelden te doen afgeven, terwijl van meetaf aan niet de
bedoeling aanwezig is die sommen terug te betalen, kan de in art. 496 Sw.
bedoelde oplichting opleveren (1).

(COLLIER T. ROELANDTS E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 907)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 augustus 1986 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :

Over de vier middelen samen,
het eerste, afgeleid uit de schending
van de artikelen 496 van het Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
(1) Vgl

Cass.,

Pas., 1824, I, 361)

26

me1

1924

(Bull.

en
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doordat het hof van beroep oordeelt
dat eiser, gebruik makend van leugenachtige verwijzingen naar uiteenlopende
gevallen van tegenslag of nood die hem
zogezegd verhinderden gebruik te maken
van zijn eigen geld, zich door een samenweefsel van verdichtsels door verschillende personen geldsommen heeft doen
afgeven ten titel van « lening "• waar hij
van meetaf aan niet het inzicht had deze
sommen terug te geven, zich plichtig
heeft gemaakt aan de feiten zoals omsc~reven in de tenlasteleggingen A, vermlts de opeenvolgende reeks van onderscheiden voorwendsels en arglistigheden
die hij tegenover de slachtoffers aanvoerde, listige kunstgrepen uitmaken,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 496
van het Strafwetboek voorziet dat, om
het misdrijf oplichting te plegen, onder
meer vereist is dat verdachte zich van
listige kunstgrepen zou bediend hebben,
en deze listige kunstgrepen niet kunnen
bestaan uit leugenachtige beweringen of
verklaringen, indien ze niet gepaard
gaan met feiten en omstandigheden die
deze kracht hebben bijgezet, zodat het
arrest, eensdeels, door te beslissen dat
eiser zich plichtig gemaakt heeft aan de
feiten van oplichting, stellende dat hij
gebruik heeft gemaakt van leugenachtige verwijzingen naar uiteenlopende gevallen van tegenslag of nood om zich
door een samenweefsel van verdichtsels
geld te doen overhandigen, anderzijds,
door te beslissen dat de opeenvolgende
reeks van de onderscheiden voorwendsels en arglistigheden die hij tegenover
de slachtoffers aanvoerde, listige kunstgrepen uitmaken, hierbij de onderscheiden feiten welke aan eiser ten laste werden gelegd met elkaar vermengend, zonder in ieder afzonderlijk onderdeel en
voor ieder afzonderlijk feit van de tenlastelegging de feiten en omstandigheden aan te duiden welke de leugenachtige beweringen, voorwendsels, arglistigheden en verdichtsels hebben kracht
bijgezet, een miskenning inhoudt van
het voor de toepassing van artikel 496
van het Strafwetboek vereiste begrip listige kunstgreep (schending van artikel
496 van het Strafwetboek);
tweede onderdeel, eiser in conclusie inriep dat hij op geen enkel ogenblik listige kunstgrepen of ensceneringen heeft
aangewend, en daartoe ieder onderdeel
van de tenlastelegging heeft onderzocht
en in conclusies besproken, en concrete
feiten uit het strafdossier heeft aangehaald welke zijn stelling dienden te onderstel,.men, het arrest geen enkd der
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aangehaalde feiten heeft aangeduid noch
weerlegd, doch zich beperkt tot een globale in algemene bewoordingen uitgedrukte overweging, en hierdoor het middel niet beantwoordt, zodat het arrest
niet regelmatig gemotiveerd is (scherrding van artikel 97 van de Grondwet);
het tweede, afgeleid uit de schending
van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest oordeelt dat eiser
zich plichtig gemaakt heeft aan de feiten
zoals omschreven in de tenlastelegging
A, vermits de opeenvolgende reeks van
de onderscheiden voorwendsels en arglistigheden die hij tegenover de slachtoffers aanvoerde, listige kunstgrepen uitmaken,
terwijl een arrest, om regelmatig gemotiveerd te zijn, geen overwegingen
voor tweeerlei uitleg vatbaar vermag te
bevatten; uit de lezing van het arrest
niet kan afgeleid worden of de opeenvolgende reeks van onderscheiden voorwendsels of arglistigheden die eiser tegenover de slachtoffers zou hebben aangewend, een reeks van voorwendsels en
arglisti?heden uitmaakte die aangevoerd
werden .:egen ieder slachtoffer ut singuli,
dan wel voorwendsels of arglistigheden
ut singuli, die tegenover een reeks van
slachtoffers werden aangevoerd, zodat
het arrest niet regelmatig gemotiveerd is
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
het derde afgeleid uit de schending
van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest oordeelt dat eiser
zich geldmiddelen heeft verschaft, gebruik makend van leugenachtige verwijzingen naar uiteenlopende gevallen van
tegenslag of nood, hierbij impliciet doch
zeker aannemend dat aile verwijzingen
van eiser louter verzinsels zijn of waren,
terwijl het arrest, door aldus te beslissen, niet antwoordt op de conclusie van
eiser waarin gesteld wordt dat hij in een
aantal gevallen verwezen heeft naar werkelijk bestaande gevallen van tegenslag
of nood, zodat het arrest niet regelmatig
gemotiveerd is;
het vierde, afgeleid uit de schending
van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest oordeelt dat eiser
zich geldsommen heeft doen afgeven ten
titel van lening, waar hij van meetaf aan
niet het inzicht gehad heeft deze sammen terug te betalen,
terwijl het arrest, door aldus te beslissen, niet antwoordt op de conclusie van
e1ser waarin gesteld wordt dat hij een
bew1jskrachtige leningsakte heeft over-
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handigd aan de zogenaamde slachtoffers,
zodat er van werkelijke lening sprake is,
zodat het arrest niet regelmatig gemotiveerd is:

Overwegende dat het aanwenden
van de uiterlijke vormen van een civielrechtelijk contract geen straffeloosheid meebrengt voor hem die de
voordelen daarvan verwerft door het
stellen van daden die onder de strafwet vallen; dat hij die zich gelden
doet afgeven door het aanwenden
van listige kunstgrepen en met het
oogmerk zich die gelden toe te eigenen, oplichting pleegt;
Overwegende dat zonder belang is
of het slachtoffer dat de gelden afgeeft in de waan verkeert zulks te
doen ter uitvoering van een contract
van lening als de aan de dader aangewreven listige kunstgrepen precies hierin bestaan dat de dader het
afsluiten van een contract van lening slechts veinsde met de bedoeling zich de gelden te doen afgeven;
Overwegende dat de appelrechters
overwegen, zoals in het eerste middel is weergegeven, dat zij, zoals
blijkt uit het gebruik van de aanhalingstekens bij het woord << lening >>
en uit de algemeenheid van de bewoordingen wat de slachtoffers betreft, te kennen geven dat eiser in al
de gevallen bedoeld in de telastlegging A zich bediend heeft van de
uiterlijke vormen van een contract
van lening om zich door de slachtoffers gelden te doen afgeven die hij
zich toeeigende;
Overwegende dat het arrest zodoende zijn beslissing naar recht
verantwoordt;
Overwegende dat, nu het arrest
zijn beslissing verantwoordt met de
hiervoren vermelde redengeving, de
middelen die opkomen tegen de consideransen betreffende andere voorwendsels of arglistigheden en leugenachtige verwijzingen nopens eisers nood of tegenslagen, opkomen
tegen een overbodige redengeving;
Overwegende dat eiser niet concludeerde dat hij << een bewijskrachtige leningsakte heeft overhandigd
aan de slachtoffers, zodat er van
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werkelijke lening sprake is », maar
dat hij voor het hof van beroep concludeerde als volgt : << (Eiser) heeft
geld geleend en dit niet terugbetaald; nu de benadeelden over voldoende bewijsstukken bezitten om,
zelfs bij wege van de procedure,
summiere rechtspleging om betaling
te bekomen, een uitvoerbare titel te
bekomen, kan onmogelijk voorgehouden worden dat zij opgelicht
werden »;
Overwegende dat uit het eventueel aanvaarden door het hof van
beroep van de gegrondheid van deze
aanvoering enkel kon voortspruiten
dat eiser de faciliteiten had aangetoond waarmee de slachtoffers, nadat het misdrijf reeds was gepleegd,
zich een uitvoerbare titel konden
aanschaffen waarmee zij konden pogen de schade die zij hadden geleden, te herstellen; dat, nu zulks
geen verweer tegen de telastlegging
uitmaakte, het hof van beroep niet
verplicht was op deze aanvoering te
antwoorden;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vorderingen van de
verweerders, burgerlijke partijen,
tegen eiser, beklaagde:
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
·
4 november 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. De Peuter Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advcoaat-generaal - Advocaat:
mr. Jacques Woestyn, Gent.
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WEGVERKEER

WEGVERKEERSREGLE·
iVIENT, ART. 64.1 - VOORBIJRIJDEN VAN EEN
ORANJEGEEL KNIPPERLICHT - VERPLICH·
TING OM VOORZICHTIG TE ZIJ'J - DRA.-\GWIJDTE.

De verplichting om dubbel voorzichtig te
zijn bij het voorbijrijden van een oranjegeel knipperlicht heeft een algemene
strekking. Ze geldt ongeacht de plaatsgesteldheid. (Art. 64.1 Wegverkeersreglement.)

(VAN ROY
T. PASCHOLD, VAN PRAET EN COMPAGNIE N \')
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5282)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 mei 1986 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
Overwegende dat het bestreden
vonnis enkel over de burgerlijke belangen uitspraak doet :
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 64.1 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer,
doordat de correctionele rechtbank, om
het door eiser bij conclusie aangevoerde
verweermiddel te verwerpen ten betoge
dat de eerste verweerder tekort gekomen
was aan zijn verplichting om dubbel
voorzichtig te zijn bij de nadering van
het oranjegeel knipperlicht, dat was geplaatst aan de rechterkant van de rijbaan, gezien vanuit zijn rijrichting, overweegt dat « de beklaagde Pierre Van
Roy tevergeefs poogt aan te voeren dat
er zich rechts, gezien vanuit de rijrichting van de burgerlijke partij Eric Paschold, een oranjegeel ingesteld knipperlicht bevond, dat door laatstgenoemde,
luidens artikel 64.1, eerste lid, van het
Wegverkeersreglement, niet dan met
dubbele voorzichtigheid mocht worden
voorbijgereden; ... dat immers uit het opsporingsonderzoek blijkt dat het ver-
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keerslicht in werkelijkheid geplaatst was
bij de uitgang van het door het Rode
Kruis van Belgie gebruikte gebouw, ten
.einde de bestuurders van ziekenwagens
in staat te stellen, na het litigieuze verkeerslicht op rood te hebben ingesteld,
zonder gevaar voor ongevallen buiten te
rijden; dat derhalve de beklaagde Pierre
Van Roy dat artikel in zijn geval ten onrechte inroept >>,
terwijl de in het middel vermelde wettelijke bepaling de weggebruikers een algemene verplichting oplegt : een oranjegeel knipperlicht niet dan met dubbele
voorzichtigheid voorbij te rijden; de wet
nergens van dat beginsel afwijkt en geen
onderscheid maakt tussen de verkeerslichten op grond van de hoedanigheid
van weggebruikers die deze lichten voorbijrijden of nog, op grond van de redenen van de plaatsing ervan; de correctionele rechtbank, na eerst regelmatig de
aanwezigheid van een oranjegeel knipperlicht op de plaats van het ongeval te
hebben vastgesteld, niet vermocht de
bindende kracht ervan te miskennen en
de eerste verweerder te ontstaan van de
verplichting het in acht te nemen :

Overwegende dat luidens artikel
64.1 van het Wegverkeersreglement
« een oranjegeel knipperlicht betekent dat het verkeerslicht met dubbele voorzichtigheid mag voorbij gereden worden »;
Dat het arrest de beslissing dat
« beklaagde (thans eiser) tevergeefs
poogt aan te voeren dat zich rechts,
gezien vanuit de rijrichting van de
burgerlijke partij Eric Paschold
(thans verweerder), een op oranjegeel knipperlicht ingesteld verkeerslicht bevond dat door laatstgenoemde luidens artikel 64.1, eerste lid,
va~ het Wegverkeersreglement, niet
dan met dubbele voorzichtigheid
mocht worden voorbij gereden »,
grondt op het feit << dat het verkeerslicht in werkelijkheid geplaatst
was bij de uitganag van het door
het Rode Kruis van Belgie gebruikte
gebouw, ten einde de bestuurders
van de ziekenwagens in staat te
stellen, na het litigieuze verkeerslicht op rood te hebben ingesteld,
zonder gevaar voor ongevallen buiten te rijden »;
Dat het bestreden vonnis, door de
bindende kracht van het oranjegeel
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knipperlicht te beperken, de in het
middel aangehaalde wettelijke bepaling ·schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, yernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre
het beslist dat eiser een fout heeft
begaan, die in een noodzakelijk oorzakelijk verband staat met de door
de verweerders geleden schade, en
in zoverre dat vonnis het bedrag
van de door hen geleden schade
vaststelt; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt de verweerders in de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.
5 november 1286 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Willems,
raadsheer Gelijkluidende conclusie
van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Van Cmmeslaghe.
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UITLEVERING -

ONREGELMATIGHEDEN,
BEGAAN IN DE AKTEN VAN EEN BUITENLANDSE REGERING OF GERECHT, BETREFFENDE
EEN UITLEV.SRINGSPROCEDURE - BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE GERECHTEN.

De hoven en rechtbanken zijn bij de uitspraak over de voorlopige hechtenis
niet bevoegd om onregelmatigheden
na te gaan, die door een buitenlandse
1·egering of rechterlijke macht begaan
zijn in de akten betreffende een aan
de Belgische regering toegestane uitlevering (1).
(1) Cass., 27 nov. 1967 (A.C., 1968, 434 en
noot 1).
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(VAN TROYES)
ARREST ( vertaling)
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Dat het middel feitelijke grondslag mist;

Over het tweede en het derde middel
sam en,
het eerste, afgeleid uit de schending
RET HOF; - Gelet op het bestre- van artikel 5 van het Verdrag tot Beden arrest, op 3 september 1986 ge- scherming van de Rechten van de Mens
de Fundamentele Vrijheden en van
wezen door het Hof van Beroep te en
het algemeen beginsel van het recht van
Brussel, kamer van inbeschuldi- verdediging,
gingstelling :
doordat eiser aanvoerde dat hij onrechtmatig
werd vastgehouden; dat niet
Over het eerste middel, afgeleid uit de
het
in
de
rechtspraak
gehanteerde adaschending van artikel 97 van de Grandgium « male captus, bene judicatus >>,
wet,
maar het beginsel « ex injuria jus non
doordat het arrest niet antwoordt op oritur >> moet worden toegepast; dat eiser
eisers conclusie ten betoge dat hij te Mo- dienaangaande verwijst naar een arrest
naco onrechtmatig was vastgehouden; waarin het Hof van Zi.irich besliste dat
dat hij immers verklaarde op 18 decem- de rechter acht moet slaan op de wijze
ber 1985 te zijn aangehouden; dat hij in waarop de beklaagde voor hem wordt gehet dossier de kopie had gevonden van leid; dat, naar het blijkt, de rechten van
een van Interpol uitgaand telexbericht de mens worden miskend als de rechter
waarvan de inleidende referentie de ver- geen acht slaat op de wijze waarop een
melding bevatte : « Gezien en gevoegd verdachte voor hem wordt gebracht en
bij ons P.V. van 19,.12.85 - (getekend) de als hij verzuimt na te gaan of zijn aanhoofdinspecteur »; dat de termijn van houding regelmatig is; dat de rechter, die
drie weken waarover de Belgische over- moet beslissen over de aanhouding,
heid beschikte om de in artikel 8 van dient na te gaan of de aangehoudene al
het Uitleveringsverdrag opgesomde stuk- dan niet regelmatig voor hem is geleid;
ken naar Monaco te zenden, ingaat op 18
het derde, afgeleid uit de schending
december 1985, uiterlijk 19 december en van het Frans-Belgische Uitleveringsverniet op 20 december 1985, dag waarop ei- drag en het Verdrag tot Bescherming
ser de betekening van de uitleveringsbe- van de Rechten van de Mens en de Funslissing ontving; dat eiser zich tevens be- damentele Vrijheden,
riep op artikel 9 van dat verdrag, volgens
doordat daarin de persoonlijke vrijheid
hetwelk « de vreemdeling zal echter terug in vrijheid worden gesteld indien hij, en het verbod om een persoon zijn vrijbinnen de drie weken lopende vanaf zijn heid te benemen, zijn vastgelegd; dat, geaanhouding, geen mededeling ontvangen let op het Frans-Belgische Uitleveringsheeft van een van de in artikel 8 van het verdrag, de route waarlangs eiser is
Verdrag vermelde stukken >>; dat uit die overgebracht alvorens Belgie binnen te
bepaling voortvloeit dat de voorlezing op komen, moet worden nagegaan; dat eiser
9 januari 1986 van het op 26 december van Monaco naar de Italiaanse grens per
schip, van de Italiaanse grens naar Mi1985 verleende bevel tot aanhouding laattijdig was, en dat de hechtenis onrecht- laan met een bewaakt voertuig, en van
matig was geworden; dat de kamer van Milaan naar Brussel met Sabenavlucht
inbeschuldigingstelling op de verweer 810 van 17 juli 1986 is overgebracht; dat
niet geantwoord heeft en zich niet be- Sabena bevestigt dat het vliegtuig Epivoegd heeft verklaard om te oordelen of nal, en bijgevolg een gedeelte van Frankartikel 5 van het Verdrag tot Bescher- rijk, is overgevlogen; dat eiser dus op
ming van de Rechten van de Mens ge- Frans grondgebied heeft verbleven; dat,
zoals blijkt uit een door de Franse autoschonden was :
riteiten bij het dossier van Monaco geOverwegende dat het arrest door voegd attest, hij zowel de Belgische als
de considerans dat het hof van be- de Franse nationaliteit bezit; dat geen
roep, kamer van inbeschuldigingstel- enkel stuk van het dossier gewag maakt
een toestemming door de Franse auling, « zich niet mag uitspreken over van
toriteiten of van een verzoek daartoe; dat
de beweerde onregelmatigheid van de overbrenging van eiser van Monaco
de uitlevering, vermits ze daartoe naar de Italiaanse grens duidelijk aanonbevoegd is >>, antwoordt op de con- toont dat het Franse grondgebied moest
worden vermeden; dat de nationale en
clusie van eiser;
(A.R. nr. 5396)
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internationale bepalingen klaarblijkelijk
zijn overtreden :
Overwegende dat om de uitlevering van eiser is verzocht op overlegging van een op 10 juni 1985
door een onderzoeksrechter te Brussel tegen hem verleend aanhoudingsbevel; dat uit de gedingstukken
blijkt dat Marcel Van Troyes, op 17
juli 1986, om 21 uur 45', op de luchthaven van Zaventem, aan de Belgische overheid is overgeleverd;
Overwegende dat het arrest de
voorlopige hechtenis van eiser, die
is bevolen bij een door de onderzoeksrechter te Brussel verleend en
hem op 18 juli 1986, om 15 uur 30',
betekende aanhoudingsbevel, handhaaft; dat het aanhoudingsbevel op
23 juli 1986 is bevestigd door de
raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg van dat gerechtelijk
arrondissement;
Overwegende dat de door eiser
aangevoerde grieven niet gericht
zijn tegen onwettigheden, die ofwel
in het verzoek om uitlevering, ofwel
bij de overlevering van beklaagde
aan de Belgische autoriteiten, ofwel
nog later, zouden zijn begaan; dat in
de middelen enkel kritiek wordt geoefend op onregelmatigheden die,
volgens eiser, door de autoriteiten
van Monaco zourlen zijn begaan in
de uitleveringsprocedure en bij de
repatriering die door hen was bevolen om eiser aan het Belgische gerecht over te leveren;
Overwegende dat de Belgische hoven en rechtbanken niet bevoegd
zijn om de eventuele onregelmatigheden na te gaan, die door een buitenlandse regering of rechterlijk
macht begaan zijn in de akten betreffende een uitleveringsprocedure;
Overwegende, voor het overige,
dat het regelmatige bevel tot aanhouding en de bevestiging ervan,
alsmede de nadien gewezen beschikkingen waarbij de handhaving van
de voorlopige hechtenis werd bevolen, de wettelijke titels van die
hechtenis vormen waartegen eiser
een rechtsmiddel heeft kunnen aan-
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wenden en zijn recht van verdediging ten volle heeft kunnen uitoefenen;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in acht
zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
5 november 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain,
raadsheer - Gelijkluidende conclusie

van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Dumont,
Brussel.

Nr. 146
2•

KAMER -

5 november 1986

VOORLOPIGE HECHTENIS -

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

Aan het door art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis gestelde vereiste van regelmatige
redengeving wordt niet voldaan door
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de voorlopige
hechtenis l1andhaaft onder aanvoering
dat de feitelijke gegevens die het opsomt, ernstige en uitzonderlijke omstandigheden, eigen aan de zaak of de
persoonlijkheid van de verdachte zijn,
die de openbare veiligheid raken, zonder dat echter nader wordt bepaald
waarom die omstandigheden de openbare veiligheid in het gedrang kunnen
brengen, indien de hechtenis van de
verdachte niet wordt gehandhaafd (1).
(1) Cass., 24 april 1985,
(A.C., 1984-85, nr. 507).

A.R.

nr.

4234

Nr. 147
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(HANSENNE)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 5397)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 december 1986 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 5, eerste lid, en 19 van de wet
van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis:

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, kamer van inbeschuldigingstelling.
5 november 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Resteau,
raadsheer Gelijlrluidende conclusie
van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Wolf
en Renette, Luik.

Overwegende dat de kamer van
inbeschuldigingsteling, na te hebben
gewezen op verscheidene feitelijke Nr. 147
gegevens, die volgens haar voldoende aanwijzingen van eisers schuld
1' KAMER - 6 november 1986
opleveren, met overneming van de
gronden van de schriftelijke vordering van het openbaar ministerie, de 1° BEWAARGEVING - BEWIJS.
beroepen beschikking bevestigt en
de handhaving van eisers voorlopige 2° BEZIT - BEZIT VOOR EEN ANDER - BEWIJS - ART. 2231 B.W.
hechtenis beveelt, op de enkele
grond dat « de hierboven aangegeven feiten ernstige en uitzonderlijke 1o Op de regel van art. 1923 B.W. wordt
uitzondering gemaalrt wanneer er een
omstandigheden, eigen aan de zaak
begin van bewijs door geschrift is; het
of de persoonlijkheid van de verbegin van bewijs van de bewaargeving
dachte opleveren, die de openbare
moet dan worden aangevuld door geveiligheid dermate raken dat de
tuigenissen en vermoedens (1).
hechtenis moet worden gehand2o Wanneer men heeft aangevangen voor
haafd »;
een ander te bezitten, wordt steeds
Overwegende dat de enkele opvermoed dat men het bezit onder desomming van voldoende aanwijzinzelfde titel voortzet, tenzij het tegengen van schuld van eiser geen voldeel bewezen is. (Art. 2231 B.W.) (2).
doende grond oplevert voor de handhaving van de voorlopige hechtenis;
Overwegende dat het arrest niet
(CASTEELS T. JUCHTMANS)
aangeeft hoe de vermelde omstandigheden een gevaar kunnen opleveARREST
ren voor de openbare veiligheid;
(A.R. nr. 4835)

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
door eiser tot staving van zijn voorziening aangevoerde middel, dat
niet tot cassatie zonder verwijzing
kan leiden, vernietigt het bestreden
arrest; beveelt dat van dit arrest

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

1-------:-----------(1) en (2) Cass., 21 dec. 1891 (Pas., 1892, I,
58), 3 okt. 1975 (A.C., 1976, 153) en de noot van
C. RENARD, « L article 2279 en question », in
R.C.J.B., 1976, biz. 274.
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Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1315, 1352 en 2279
van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grandwet,
doordat het arrest, na overwogen te
hebben : dat beide partijen door afwezigheid van geschriften in dezelfde mate
hebben bijgedragen tot het risico van onzekerheid en onduidelijkheid over het eigendomsrecht; dat uitsluitend op grand
van vermoedens moet geoordeeld worden dat eiser het bezit inroept als vermoeden bij uitstek, « in pari causa melior causa possidentis »; dat echter het
artikel 2231 van het Burgerlijk Wetboek
formeel het vermoeden omkeert wanneer
het bezit begint als bezit voor een ander;
dat verweerder voorhoudt dat het bezit
van eiser dubbelzinnig is en dat hij het
schilderij verkregen heeft als mandataris, in zijn opdracht, om het te verkopen;
dat over de aanvang van het bezit van
eiser geen beslissende getuigenissen
voorliggen; dat de toepassing van artikel
2279 van het Burgerlijk Wetboek niet
kan gelden wanneer het bedrog bewezen
is, beslist: dat « afgezien van alle opzet,
het bezit in hoofde van (eiser) bewezen
is als bezit voor een ander, na mandaat;
dat door geen enkel element bewezen is
dat (eiser) het bezit heeft voortgezet onder een andere titel en dat alle gekende
feiten en omshmdigheden overeenstemmen met de vaststelling dat (eiser) op 4
juni 1973 nag steeds het bezit heeft
voortgezet voor een ander, voor (verweerder) ingevolge de aanvankelijke opdracht tot verkoop », en op grand van
het voorgaande oordeelt dat de teruggave van het betwiste schilderij door eiser
aan verweerder dient bevolen te worden;
terwijl, eerste onderdeel, wie de teruggave van lichamelijke goederen vordert,
de last draagt van het bewijs dat het
door de tegenpartij ingeroepen bezit, gelet op de omstandigheden, vatbaar is
voor verschillende interpretaties, derhalve dubbelzinnig is en terwijl bovendien
uit de omstandigheden dat de bezitter
van een zaak van de bescherming kan
genieten van artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek wegens het dubbelzinnig
karakter van zijn bezit en dat aan zijn
beweringen geen geloof kan worden gehecht, men noch het bestaan van het eigendomsrecht van degene die de teruggave van de zaak vraagt, noch dat van
de aangevoerde oorzaak van de aanvraag tot teruggave, ten deze een bewaargeving met mandaat om de zaak te
verkopen, kan afleiden, en terwijl, lui-
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dens artikelen 1315 van het Burgerlijk
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk
Wetboek, hij die de uitvoering van een
verbintenis vordert, het bestaan daarvan
moet bewijzen en, luidens artikel 1352
van het Burgerlijk Wetboek, het wettelijk vermoeden degene in wiens voordeel
het bestaat, ontslaat van ieder bewijs,
zodat het arrest, door eerst vast te stellen dat in casu « uitsluitend op grand
van vermoedens moet geoordeeld worden », en vervolgens op grand van een
reeks vermoedens zelf te besluiten dat
« afgezien van alle opzet, het bezit in
hoofde van (eiser) bewezen is als bezit
voor een ander ''• verweerder niet de bewijslast oplegt van de door hem aangevoerde oorzaak van zijn vordering tot teruggave en eiser het voordeel ontneemt
van het wettelijk vermoeden dat artikel
2279 van het Burgerlijk Wetboek hem als
bezitter verleent, zodoende schending inhoudt van de artikelen 1315, 1352 en 2279
van het Burgerlijk Wetboek;
tweede onderdeel, eiser in zijn appelconclusie staande hield dat verweerder
in cassatie niet het bewijs leverde dat
het betwiste schilderij aan eiser in bewaring werd gegeven om het te verkopen,
dat een dergelijke overeenkomst van bewaargeving luidens artikel 1923 van het
Burgerlijk Wetboek met een geschrift
moest bewezen worden en dat het stuk
waarop verweerder zich beriep, namelijk
de door eiser geschreven en ondertekende verklaring << schilderij terug te geven
tegen betaling van deze schuld », geen
bepaald of bepaalbaar voorwerp vermeldde en niet als bewijs voor de overeenkomst van bewaargeving kon gelden, zodat het arrest, door te beslissen dat het
bezit van het betwiste schilderij door eiser bewezen is als bezit voor een ander,
na mandaat, zonder te antwoorden op
het middel uit de appelconclusie van eiser, waarin deze stelde dat een dergelijke overeenkomst van bewaargeving
luidens artikel 1923 van het Burgerlijk
Wetboek met een geschrift moest bewezen worden, en door vervolgens te oordelen dat het betwiste schilderij door eiser
aan verweerder dient teruggegeven te
worden, onregelmatig gemotiveerd is en
derhalve artikel 97 van de Grondwet
schendt:

Overwegende dat het hof van beroep vaststelt dat de vermelding
« schilderij terug te geven na betaling van deze schuld » door eiser
« eigenhandig geschreven en ondertekend » werd en « kan gelden als
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begin van schriftelijk bewijs van
een verbintenis waarvoor vermoedens ter aanvulling in aanmerking
komen »; dat het arrest aldus toepassing maakt van artikel 1347 van
het Burgerlijk Wetboek;
Dat het hof van beroep uitvoerig
de vermoedens ontleedt en besluit
dat eiser heeft aangevangen te bezitten voor een ander, die hem
<< mandaat » gaf het schilderij te verkopen;
Overwegende dat artikel 2231 van
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat,
wanneer men heeft aangevangen
voor een ander te bezitten, steeds
wordt vermoed dat men het bezit
onder dezelfde titel voortzet, tenzij
het tegendeel bewezen is; dat het arrest oordeelt « dat door geen enkel
element bewezen is dat (eiser) het
bezit heeft voortgezet onder een andere titel »;
Overwegende dat het arrest het in
het tweede onderdeel aangehaalde
verweer beantwoordt, door er op te
wijzen dat, artikel 1923 van het Burgerlijk Wetboek ten spijt, het bewijs
mag geleverd worden door een begin van bewijs door geschrift, aangevuld door getuigenissen en vermoedens;
Dat het arrest geen wetsbepaling
aangehaald in het eerste onderdeel
schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
6 november 1986 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen - Gelijkluidende conclusie van de
h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Gryse.
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KAMER -

ERFENISSEN -

6 november 1986
INBRENG -

ART. 829 B.W.

BEWIJS.

Het bewijs van de inbreng in een nalatenschap kan door alle middelen rechtens worden geleverd (1).

(DE GREEF M. T. DE GREEF G.)
ARHEST

(A.R. nr. 4914)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 oktober 1984 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1317, 1319, 1320,
1322, 1315 - in het bijzonder het tweede
lid -, 1341, 1353 van het Burgerlijk Wethoek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na vastgesteld te
hebben dat verweerder voorhoudt dat hij
door middel van acht stortingen langs diverse postkantoren 430.000 frank aan de
de cujus betaalde tot nakoming van een
totaal bedrag van 578.850 frank, de vordering van de eisers tot inbreng van een
som van 578.000 frank gedeeltelijk ongegrond verklaart en verweerder slechts
veroordeelt tot de inbreng van een saldo
van 23.850 frank in hoofdsom, op grond
dat het weliswaar eigenaardig voorkomt
dat verweerder op andere data dan deze
die in de overeenkomst waren bepaald,
heeft betaald; dat hij geen kwijting aan
zijn vader heeft gevraagd hoewel hij deze dagelijks zag; dat zolang de eisers
echter niet aantonen dat verweerder nog
andere schulden tegenover zijn vader
had, moet aangenomen worden dat de
verrichte betalingen moeten worden aangerekend op de bestaande schuld van
verweerder tegenover zijn vader, en
doordat het arrest verder de vaststellingen inhoudt dat de de cujus op 19 maart
1973 een optie tot aankoop van een woDroit civil beige, t. IX, nr. 1318;
v" Successions, nrs. 2331 e.v.;
KLUYSKENS, Beginselen van burgerlijk recht,
II, De Erfenissen, nr. 189.
(1)

DE PAGE,

R.P.D.B.,
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ning met magazijnen, gelegen te Lier,
Antwerpsesteenweg 51, voor de prijs van
1.425.000 frank verleend heeft aan verweerder; dat de de cujus erkende op 18
juli 1973 van verweerder het bedrag van
250.000 frank te hebben ontvangen als
afkorting op de verkoop van hoger vermeld huis; dat verweerder in zijn schrijven van 20 augustus 1976 aan de eisers
heeft verklaard dat de verrekening van
de nog schuldig blijvende overnameprijs
gebeurt bij de definitieve vereffening
van de nalatenschap van de de cujus; dat
deze verklaring niet noodzakelijk betekent dat hij de prijs zal betalen door
aanrekening op zijn erfdeel in de nalatenschap van de de cujus en het arrest,
met bevestiging van de beslissing van de
eerste rechter op dit punt oordeelt dat
het saldo van de aankoopprijs (1.425.000
- 250.000) of 1.175.000 frank zal aangerekend worden op het aandeel van verweerder in de nalatenschap van de de
cujus, en doordat, door voormelde overwegingen, het arrest impliciet doch zeker de vaststelling inhoudt dat verweerder nog een andere schuld had ten
opzichte van zijn vader ten belope van
het saldo van de verkoopprijs ten gevolge van de overeenkomst van 19 maart
1973,
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weerder van het resterende saldo betrekkelijk de voormelde overeenkomst van
10 februari 1964 en derhalve de uitvoering van de verbintenis tot betalen ingevolge deze overeenkomst bewezen acht,
na eerst vastgesteld te hebben dat verweerder geen kwijting aan zijn vader
heeft gevraagd hoewel hij die dagelijks
zag, derhalve, zonder te steunen op een
door verweerder voorgebracht schriftelijk bewijs onder de vorm van een kwijting van de uitvoering van de voormelde
verbintenis, niettegenstaande de eisers
op bladzijde 3 van hun appelconclusie
voorhielden dat verweerder naliet een
schriftelijk bewijs in de zin van artikel
1341 van het Burgerlijk Wetboek van de
bevrijding van zijn schuld voor te leggen, schending inhoudt van de bovenvermelde regel inzake bewijslast, zoals geformuleerd in artikel 1315, tweede lid,
van het Burgerlijk Wetboek, van de bewijsregel van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek, dat in de daarin vermelde gevallen het schriftelijk bewijs oplegt
en, in de mate dat ten onrechte op een
vermoeden wordt gesteund, schending
inhoudt van artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek:

terwijl, ...
derde onderdeel, uit artikel 1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek volgt
dat degene die beweert bevrijd te zijn
van een verbintenis, het bewijs moet leveren van de betaling of van het feit dat
het tenietgaan van zijn verbintenis heeft
teweeggebracht en het bewijs van de uitvoering van een verbintenis hoven de
3.000 frank onderworpen is aan de bewijsregeling bepaald in artikel 1341 van
het Burgerlijk Wetboek; op grond van
voormelde artikelen verweerder de uitvoering van zijn verbintenis tot betaling
van het resterende saldo van meer dan
3.000 frank uit hoofde van de overeenkomst van 10 februari 1964 waarbij verweerder erkende aan de de cujus een bedrag van 578.850 frank schuldig te zijn,
slechts geldig kon bewijzen aan de hand
van een geschrift, in de vorm van een
kwijting, terwijl, overeenkomstig artikel
1353 van het Burgerlijk Wetboek, de
rechter vermoede die niet bij de wet zijn
ingesteld, aileen als bewijsmiddel kan
aannemen in de gevallen waarin de wet
het bewijs door getuigen toelaat, hetgeen, overeenkomstig bovenvermeld artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek, in
casu niet het geval was, zodat het arrest
in de mate dat het de betaling door ver-

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de eisers in de
dagvaarding vorderden dat verweerder zou worden veroordeeld << het
bedrag van 578.000 frank voor het
gebouw Provinciesteenweg 709-711
te Boechout, in de nalatenschap te
brengen »; dat het beroepen vonnis
eveneens handelt over inbreng; dat
verweerder in zijn verzoekschrift tot
hoger beroep uitvoerig handelt over
<< 1. Inbreng 453.850 frs. »; dat het arrest beslist dat verweerder << gehouden is tot inbreng in de nalatenschap het bedrag van drieentwintigduizend achthonderd vijftig frank
( ... ) »;

Overwegende dat artikel 829 van
het Burgerlijk Wetboek ieder erfgenaam oplegt in de massa inbreng te
doen van de sommen die hij schuldig is; dat, bij de uitoefening van
dat recht, de partijen alle wettelijke
bewijsmiddelen, getuigenissen en
vermoedens inbegrepen, mogen aanwenden;
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Dat het onderrdeel faalt naar
recht;
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(WESTFINANCE N.V. T. TEERLYNCK - CURATOR
IN HET FAILLISSEMENT « DEKEYZER » P.V.B.A.)

Advocaat-generaal du Jardin heeft in
substantie gezegd:

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
6 november 1986 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen - Gelijkluidende conclusie van de
h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De Gryse en Bayart.
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KAMER -

6 november 1986

1° HANDELSZAAK -

INPANDGEVING SAMENSTELLING VAN HET PAND- WET VAN
25 OKT. 1919 SCHULDVORDERINGEN
INSCHRIJVINGSBORDEREL.

2° PAND -

INPANDGEVING VAN EEN HANDELSZAAK - WET VAN 25 OKTOBER 1919 SAMENSTELLING VAN HET PAND - SCHULDVORDERINGEN - INSCHRIJVINGSBORDEREL.

1o en 2° De inpandgeving van een handelszaak, die door de inschrijving van
het borderel op het hJpotheekkantoor
aan derden kan worden tegengeworpen, omvat de schuldvorderingen die
in de pandakte zijn vermeld, ook als
het inschrijvingsborderel er geen melding van maakt (1).
(1) Zie cone!. O.M. voor het arrest; raadpl.
Cass., 6 nov 1970 (A.C., 1971, 210); Cass., 26
mei 1972 (A.C., 1972, 903); Cass., 8 april 1976
(A.C., 1976, 915).
Zie 0. CAMBRON, De fa mise en gage du
fonds de commerce, Commentaire thl'wrique et
pratique de fa foi du 25 octobre 1919, Bruxel-

les, 1924, nr. 55 e.v., M. FONTAINE, « L'inclusion
des creances, valeurs et especes dans Ia composition du fonds de commerce », noot sub.
Cass., 6 nov. 1970, R.C.J.B., 1972, 322 (332, 333);
S. FREDERICQ, Handboek van Befgisch Handelsrecht, 1976, I, nrs. 397 tot 402; I. MoREAUMARGREVE, « Heurs et malheurs du gage sur
fonds de commerc ''• R.C.J B., 1980, 133 e v

1. De P.V.B.A. « Dekeyzer » heeft haar
handelsfonds aan eiseres, de N.V. Westfinance, in pand gegeven.
Zoals de wet van 25 oktober 1919 het
voorschrijft, werd de pandakte aan de
hypotheekbewaarder
voorgelegd
en
werd, overeenkomstig artikel 4 van de
wet, een « borderel » met de bijzondere
aanwijzing van de in pand gegeven handelszaak in een afzonderlijk register
ingeschreven.
Hierdoor heeft de pandakte openbaarheid verkregen en is het pand aan derden tegenstelbaar.
2. Ingevolge het faillissement van de
P.V.B.A. rees de vraag of de schuldvorderingen van die P.V.B.A. deel uitmaken
van de handelszaak die in pand werd gegeven. Als dit inderdaad zo is, beschikt
de pandhoudende schuldeiser over een
bevoorrechte schuldvordering. De kwestie van de samenstelling van de handelszaak, onderwerp van het pand omschreven door de wet van 25 oktober 1919, is
dus belangrijk.

3. Het bestreden arrest beslist dat het
pand op de handelszaak aan de curator
van het faillissement niet tegenstelbaar
is wat de schuldvorderingen betreft, omdat het hierboven bedoelde borderel van
inschrijving in het register van de hypotheekbewaarder niet uitdrukkelijk vermeldt dat de handelszaak ook de schuldvorderingen omvat, hoewel de pandakte
zelf, die overeenkomstig artikel 4 van de
wet aan de hypotheekbewaarder werd
voorgelegd, wel uitdrukkelijk vermeldt
dat « het in pand gegeven handelsfonds
... de schuldvorderingen omvat ».
4. De inpandgeving van een handelszaak slaat in principe op « het geheel der
waarden >> die de handelszaak uitmaken
en artikel 2 van de wet van 25 oktober
1919 geeft zelf een opsomming van die
waarden. Die opsomming is evenwel niet
beperkend, zodat partijen van de principii:He samenstelling van de handelszaak
kunnen afwijken, door in de pandakte
een speciaal beding op te nemen.
De wet schrijft een specifieke publiciteit voor, te weten de inschrijving in een
afzonderlijk register bij de hypotheekbewaarder, niet van de pandakte zelf, maar
van een borderel dat a.m. « de bijzondere
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aanwijzing van de in pand gegeven handelszaak ... » bevat (art. 4, 3°).
In tegenstelling tot de gewone inpandgeving, die een buitenbezitstelling van
het pand impliceert, blijft bij de inpandgeving van een handelszaak de pandgever in het bezit van zijn handelszaak;
zonder publikatie blijven derden dus onwetend van de inpandgeving en van het
voorrecht dat daaraan is verbonden.
De opzet van de specifieke publiciteit
is dan ook de derden tegen verborgen inpandgevingen te beschermen.
In zijn commentaar bij de wet van
1919 schrijft Cambron : << Cette publicite
n'est exigee que pour assurer l'efficacite
du nantissement a l'egard des tiers ...
Quand aux enonciations que doivent legalement contenir les bordereaux devant
servir de base a !'inscription, elles ant
pour but de mettre les tiers en mesure :
1" de savoir si le fonds de commerce ... a
ete ou non donne en nantissement ... ,
2o de trouver dans !'inscription taus les
renseignements de nature a bien individualiser le fonds de commerce et, le cas
echeant, les divers elements sur lesquels
porte le gage >> (2).
5. Eiseres in cassatie, die een vennootschap is bij K.B. gemachtigd tot krediettransacties op handelszaken, gebruikt voor die transacties twee gedrukte
formulieren, het ene om de overeenkomst van inpandgeving op te maken en
het andere om de inschrijving in het register van de hypotheekbewaarder te
vragen.
Het valt op dat er ten deze tussen die
twee formulieren discrepantie bestaat,
wat de bestanddelen van de handelszaak
betreft : de pandakte gewaagt van de
schuldvorderingen, het borderel evenwel
niet.
6. Verliest de verpanding hierdoor
haar tegenstelbaarheid aan derden, t.a.v.
wat het borderel niet vermeldt?
Het antwoord is m.i. negatief.
Als overeenkomstig artikel 2 van de
wet het pand « het geheel der waarden
die de handelszaak uitmaken » omvat,
en als overigens wordt aangenomen dat
de opsomming, die dit wetsartikel van
die waarden geeft, niet limitatief is, dan
volgt daaruit dat, oak zonder specifieke
vermelding in het borderel, de schuldvorderingen die de handelszaak op derden
heeft, in het pand begrepen zijn, wan(2) 0. CAMBRON, De la mise en gage du
fonds de commerce, 1924, nrs. 63 en 71
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neer - zoals ten deze - de pandakte
uitdrukkelijk vermeldt dat het handelspand oak de schuldvorderingen omvat.
De inpandgeving verkrijgt openbaarheid door de inschrijving van het borderei, zoals artikel 4 het voorschrijft en zoals dat artikel 4 die inschrijving ook
omschrijft. Hierbij mage andermaal
Cambron worden aangehaald, waar hij
stelt dat: « Ce texte (art. 4, 3°) n'exige
que !'indication speciale du fonds de
commerce donne en nantissement. Il ne
prescrit nullement la designation, article
par article, des objects mobiliers compris
dans le gage. Ces objets sont, en effet,
variables et peuvent se modifier et se
changer d'un moment a !'autre suivant
les circonstances necessitees par !'exploitation normale du fonds » (3).
Die overweging geldt oak t.a.v. het geheel van de schuldvorderingen die essentieel een veranderlijk karakter hebben.
Een specifieke vermelding van de
schuldvordering in het borderel is dus
niet voorgeschreven.
De wet schrijft enkel een speciale vermelding in het borderel voor wat de
voorraad opgeslagen waren betreft, die
aileen in het pand mag begrepen zijn tot
50% van zijn waarde (4).
De bestanddelen van het pand blijken
dus enkel uit de pandakte en de inpandgeving is aan derden tegenstelbaar, in
zoverre de formaliteiten van de wet van
25 oktober 1919 - zoals ten deze - werden nageleefd.
Besluit: Het cassatiemiddel is gegrond. Het bestreden arrest beslist ten
onrechte dat het pand van eiseres aan
de curator van het faillissement van de
P.V.B.A. « Dekeyzer >> niet kan worden
tegengeworpen, wat de schuldvorderingen betreft die tot de handelszaak van
de gefailleerde behoren.

ARREST

(A.R. nr. 4946)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 september 1984
1-~------------~---

(3) Ibid., nr. 74.

(4) Art. 4, 3", van de wet van 25 okt. 1919 bepaalt immers : << De borderellen bevatten ...
3" de bijzondere aanwijzing van de in pand gegeven handelszaak ... en de vermelding of het
pand al dan niet uit de aanwezige voorraad
opgeslagen waren bestaat »
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door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 4, inzonderheid
eerste en derde lid, 3° en 4°, 5, tweede lid,
12 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van een
handelszaak, het endossement van de
factuur, alsmede de aanvaarding en de
keuring van de rechtstreeks voor het
verbruik gedane leveringen, als gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 282
van 30 maart 1936, 543, 544 van het Wethoek van Koophandel, 9 van de wet van
5 mei 1872, titel I, die titel VI van dit
wetboek vormt, 8, 13 en 23 van de wet
van 16 december 1851 betreffende de
voorrechten en hypotheken,
doordat het hof van beroep, na te hebben vastgesteld dat, naar de bewoordingen van de tussen eiseres en de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dekeyzer op 10 november
1977 gesloten overeenkomst, het in pand
gegeven handelsfonds ook de schuldvorderingen omvat en dat, volgens overgelegd dubbel van het borderel van
inschrijving op handelsfonds van 2 december 1977, behoorlijk geviseerd op 6
december 1977 door de hypotheekbewaarder van het eerste kanton Brugge,
geen inschrijving werd genomen wat de
schuldvorderingen betreft, verweerders
hoger beroep gegrond verklaart en voor
recht zegt dat het pand van eiseres op
de handelszaak van de gefailleerde
P.V.B.A. Dekeyzer aan verweerder qualitate qua niet tegenstelbaar is wat de
schuldvorderingen op derden betreft die
tot voormelde handelszaak behoren, op
de volgende gronden : « Het spreekt vanzelf dat om de derden te goeder trouw
behoorlijk in kennis te stellen van het
bestaan van het pand op handelszaak en
van de omvang ervan (... ) de inschrijving
(... ) moet voldoen aan het principe van
de specialiteit (... ) ter zake meer speciaal
van de elementen welke de in pand gegeven handelszaak omvat. De wet van 25
oktober 1919 verwijst overigens in dit
verband naar de Hypotheekwet van 16
december 1851 en bepaalt in artikel 4,
vierde lid, 3°, dat de aan de hypotheekbewaarder over te leggen inschrijvingsborderellen de bijzondere aanwijzing van de
in pand gegeven handelszaak moeten bevatten, alsook de vermelding of het pand
al dan niet de aanwezige voorraad opgeslagen waren bevat. Dit laatste is een teken aan de wand, want het heeft precies
betrekking op een bestanddeel dat
slechts krachtens bijzonder beding van
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de pandakte in de in pand gegeven handelszaak begrepen is. Indien dit nu opgelegd is voor de voorraad opgesloten
koopwaren, moet dit noodzakelijk ook
het geval zijn voor andere bescanddelen,
als daar zijn de schuldvorderingen die
slechts ingevolge een bijzonder geding
mogen geacht worden in het pand begrepen te zijn en niet in de opsomming van
artikel 2 voorkomen. Elke andere oplossing zou voor derden te goeder trouw
misleidend zijn. Immers zouden anders
de latere kredietverleners te goeder
trouw die over de solvabiliteit en het
krediet van hun schuldenaar ingelicht
willen zijn, bij gebreke van bekendmaking van deze conventionele uitbreiding
van het pand tot de schuldvorderingen
kunnen denken dat, hoewel het handelsfonds in pand is gegeven, de schuldenaar
nog vrij mag beschikken over de inkomsten ervan, respectievelijk dat de openstaande schuldvorderingen die hij op
derden bezit, hem nog integraal ten goede komen. Dit zou erop neerkomen aan
de schuldenaar een bedrieglijke kredietwaardigheid te verschaffen, waardoor
schade wordt berokkend aan derden (artikel 5 in fine wet van 25 oktober 1919) "•

terwijl, hoewel de omschrijving van
het pand van de handelszaak, zoals zij
gegeven wordt door artikel 2 van de wet
van 25 oktober 1919, niet limitatief is en
derhalve, zoals ten deze, door het hof
van beroep wordt vastgesteld, de schuldvorderingen door middel van een bijzonder beding van de pandakte in het pand
van de handelszaak zijn begrepen, deze
verrichting, krachtens artikel 4 van dezelfde wet, openbaarheid verkrijgt en
aan derden tegenwerpelijk wordt door de
inschrijving van de pandakte in het bij
dit artikel voorgeschreven register; de
« bijzondere aanwijzing van de in pand
gegeven handelszaak », als vermelding
in de inschrijvingsborderellen voorgeschreven door artikel 4, derde lid, 3°,
geenszins de verplichting inhoudt alle
elementen aan te duiden die in het pand
begrepen zijn - zoals bijvoorbeeld de
roerende goederen en de schuldvorderingen - hetgeen overigens, door de per
definitie voortdurend wisselende inhoud
van het pand, onmogelijk zou zijn; de
wetgever enkel van deze regel is afgeweken, in zoverre in artikel 4, derde lid, 3°,
de vermelding wordt voorgeschreven of
het pand « al dan niet de aanwezige
voorraad opgeslagen waren bevat , en
uit de strikt te interpreteren uitzondering op voormelde regel, bijgevolg,
geenszins kan worden afgeleid dat ook
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andere bestanddelen moeten worden vermeld zoals de schuldvorderingen, ook al
zijn zij slechts in het pand begrepen
ingevolge een bijzonder beding van de
pandakte; daarenboven door de « bijzondere aanwijzing van de akte die het
pand vestigt en de dagtekening der akte "• voorgeschreven door artikel 4, derde
lid, 4°, deze akte geacht moet worden in
haar geheel openbaarheid te hebben verkregen en aan derden tegenwerpelijk te
zijn, nu deze aldus de inhoud en de bijzondere bedingen ervan kunnen achterhalen; zodat het hof van beroep, door uit
artikel 4, derde lid, 3°, van de wet van 25
oktober 1919 af te leiden dat vermelding
in de inschrijvingsborderellen ook verplicht is voor andere bestanddelen, zoals
de schuldvorderingen die slechts ingevolge een bijzonder beding in het pand begrepen zijn en niet in de opsomming van
artikel 2 voorkomen, en dat elke andere
oplossing voor derden te goeder trouw
misleidend zou zijn, en na te hebben
vastgesteld dat naar de bewoordingen
van de regelmatig ingeschreven pandakte ook de schuldvorderingen in het pand
waren begrepen, aan voormeld artikel 4
voor de tegenwerpelijkheid van de pandakte aan derden, een voorwaarde toevoegt die niet in deze wetsbepaling is
vervat (schending van artikel 4, inzonderheid eerste en derde lid, 3° en 4°, van
de wet van 25 oktober 1919) en bijgevolg
op deze gronden niet wettig beslist dat
de massa van de gewone schuldeisers
schade heeft ondervonden door de niet
openbaar gemaakte conventionele uitbreiding van het pand tot de schuldvorderingen en dat de pandakte verweerder
qualitate qua niet tegenstelbaar is wat
de schuldvorderingen op derden betreft
die tot de handelszaak behoren (schending van de andere in het middel aangeduide wetsbepalingen) :

Nr. 149

schuldvorderingen op derden die tot
voormelde handelszaak toebehoren »;
Overwegende dat artikel 4 van de
wet van 25 oktober 1919 de formaliteiten omschrijft waaraan moet worden voldaan om de pandakte openbaarheid te doen verkrijgen; dat
volgens het vierde lid, 3°, van dat artikel de borderellen onder meer
moeten bevatten « de bijzondere
aanwijzing van de in pand gegeven
handelszaak »; dat dit niet betekent
dat in de borderellen een opsomming moet worden gegeven van de
verschillende bestanddelen van de
handelszaak;
Overwegende dat daaraan niet afdoet de omstandigheid dat artikel 4,
vierde lid, 3°, van de wet nog een
speciale vermelding vereist, te weten « de vermelding of het pand al
dan niet de aanwezige voorraad opgeslagen waren bevat »; dat die vermelding vereist is omdat de opgeslagen waren, zoals uit artikel 2, tweede lid, van de wet blijkt, het gemene
onderpand van de schuldeisers blijven en slechts door een strijdig beding, beperkt tot 50 pet. van hun
waarde, in het pand mogen worden
opgenomen; dat artikel 2, eerste lid,
principieel bepaalt dat het pand het
geheel der waarden die de handelszaak uitmaken, omvat; dat het daarbij een niet limitatieve omschrijving
van de handelszaak geeft en de partijen toestaat door een bijzonder beding andere dan in die omschrijving
vermelde waarden te begrijpen, zonder dat voor deze aldus in de hanOverwegende dat het arrest vast- delszaak begrepen waarden enige
stelt dat, volgens de akte van in- speciale vermelding in de borderelpandgeving van de handelszaak van len wordt voorgeschreven, wat wel
de gefailleerde, de handelszaak, het geval is als het om de aanwezinaast andere bestanddelen die wor- ge voorraad opgeslagen waren gaat;
den vermeld, de schuldvorderingen
Overwegende dat de wet van 25
omvat, maar dat het borderel van
inschrijving, hoewel het andere be- oktober 1919 weliswaar in sommige
standdelen vermeldt, geen melding bepalingen verwijst naar de Hypomaakt van de schuldvorderingen; theekwet; dat zij dit echter niet doet
dat het arrest beslist « dat het pand in artikel 4, vierde lid, 3°, en daar invan (eiseres) op de handelszaak van tegendeel een eigen regeling geeft;
de gefailleerde P.V.B.A. Dekeyzer
Overwegende dat artikel 5 van de
aan (verweerder) qualitate qua niet wet van 25 oktober 1919, volgens
tegenstelbaar is wat betreft de hetwelk het weglaten van een of

Nr. 150
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meer van de voorgeschreven formaliteiten dan aileen nietigheid meebrengt, wanneer daardoor schade
wordt berokkend aan derden, ten
deze geen toepassing kan vinden,
daar het arrest aan de ter zake verrichte inschrijving weglating van
een niet voorgeschreven formaliteit
verwijt;
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Nr. 150

1'

KAMER -

7 november 1986

AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST -

BUITEN

VERBINTENIS UIT
EEN MISDRIJF OF UIT EEN ONEIGENLIJK MISDRIJF - B.W., ART. 1154 - TOEPASSELIJKHEID.

Overwegende dat uit het vorenstaande volgt dat het arrest, dat Art. 1154 B. W. is niet van toepassing inaanneemt dat de schuldvorderingen
zake verbintenissen uit een misdrijf of
op derden tot de in pand gegeven
uit een one.igenlijk misdrijf (1).
handelszaak van de gefailleerde behoorden, ten onrechte beslist dat
(DE NOORDSTAR EN BOERHAAVE N.V.
voor het verkrijgen van openbaarT. VANDER STEEN, VAN BOECKEL)
heid van de pandakte met betrekking tot de schuldvorderingen op
derden vereist is, dat borderellen
ARREST
die bij de inschrijving in het kant(A.R. nr. 4991)
oor der hypotheken worden overgelegd, de vermelding van die schuldHET HOF; - Gelet op het bestrevorderingen als bestanddeel van de
in pand gegeven handelszaak moet den arrest, op 26 februari 1985 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
bevatten;
gewezen;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, , vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het beslist dat het pand van eiseres niet
kan worden tegengeworpen aan verweerder wat betreft de tot de handelszaak van de gefailleerde behorende schuldvorderingen op derden,
en in zoverre het uitspraak doet
over de kosten; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 1154 van het
Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd door
artikel 7 van de wet van 1 mei 1913,
doordat het bestreden arrest het beroepen vonnis bevestigt « mits deze wijziging dat (de heer M.L. Van Boeckel) veroordeeld wordt aan (eerste verweerder)
te betalen de som van 1.423.603 frank in
plaats van 72.901 of een miljoen vierhonderddrieentwintigduizend zeshonderd en
drie frank, te vermeerderen met de gerechtelijke interesten, zoals bepaald in
het bestreden vonnis (a quo), tot welke
veroordeling de waarborg van (eiseres)
wordt uitgebreid, eveneens zoals bepaald
in het bestreden vonnis (a quo) », op
· grond van de overweging dat eerste verweerder « eveneens terecht de gerechtelijke interesten vordert op deze som van
1.423.603 frank vanaf 1 november 1978 "•
na te hebben vaststeld dat het << bedrag
van 1.423.603 frank essentieel interesten
en kosten » zijn,
terwijl, overeenkomstig artikel 1154
van het Burgerlijk Wetboek, dat de openbare orde raakt, het vorderen of toeken-

6 november 1986 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Caenepeel Gelijkluidende conclusie van de h. du 1 - - - - - - - - - - - - - - - - J ardin, advocaat-generaal - Advocaten
(1) Cass, 29 okt 1956 (Bull. en Pas., 1957 I,
202)
mrs Biitzler en van Heeke
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nen van interesten op interesten principieel verboden is en s!echts toegelaten is
onder welbepaalde voorwaarden; zodat
het bestreden arrest, door interesten op
interesten toe te kennen zonder op wettelijke wijze te stellen dat dit geschiedde
conform de wettelijke voorwaarden,
schending inhoudt van artikel 1154 van
het Burgerlijk Wetboek:

Overwegende dat artikel 1154 van
het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is inzake verbintenissen uit
een misdrijf of uit een oneigenlijk
misdrijf;
Overwegende dat de som van
1.423.603 frank en de interesten door
eerste verweerder van tweede verweerder werden gevorderd op grond
van diens buitencontractuele aansprakelijkheid voor het ongeval van
27 februari 1965;
Dat het bestreden arrest, dat, na
te hebben geconstateerd dat het bedrag van 1.423.603 frank essentieel
interesten en kosten zijn, niettemin
de gen chtelijke interesten op die
som toekent, ter zake bedoelde
wetsbepaling niet schendt;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
7 november 1986 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Mahillon,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaten: mrs. De Gryse
en Btitzler.

Nr. 151
3'

K.'1.:1IER -

10 november 1986

CASSATIEMIDDELEN -

BCRGERL!.JKE
ZAKE'\ - :\IIDDEL DAT HET 01\DERZOEK VAN
STCKKE'.: VEREIST - STCKKE::-.1 NIET OVERGELEGD.

Nr. 151

Niet ontvankelijk is het middel dat het
onderzoek van stukken vereist, die
niet aan het Hof zijn overgelegd en die
evenmin in het bestreden arrest zijn
aangehaald (1).
(VAN BOGAERT
T. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID)
ARREST

(A.R. nr. 5305)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 oktober 1985 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 807, 1138, 2", van
het Gerechtelijk Wetboek en 16 van het
koninklijk besluit van 28 november 1969
tot uitvoering van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid van de arbeiders, van het algemeen rechtsbeginsel
dat de partijen de grenzen van het burgerlijk geschil bepalen (beschikkingsbeginsel), van de algemene rechtsbeginselen krachtens welke de rechter geen
uitspraak mag doen over niet gevorderde
zaken, de oorzaak van de vordering niet
ambtshalve mag wijzigen, geen met de
openbare orde niet strijdige betwistingen
kan opwerpen waarvan de conclusies
van de partijen het bestaan uitsluiten,
van het algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging en van artikel 97
van de Grondwet,
doordat het arrest het hoger beroep
van eiser ongegrond verklaart en, bij bevestiging van het beroepen vonnis, eiser
veroordeelt om aan verweerster een
hoofdsom te betalen van 357.835 frank
en 1.139.339 frank, verhoogd met interesten en kosten, op grond onder meer van
de volgende overwegingen : « De kernvraag is in casu of de uitdragers van reclamebladen en -folders gewoonlijk meer
dan twee uren per dag werkzaam waren
en om die vraag te beantwoorden dient
men in de eerste plaats af te gaan op de
verklaringen van de uitdragers zelf, hun
loon, hetgeen zij verdiend hebben en het
aantal reclamebladen en -folders die zij
moesten verzamelen en uitdelen. Uit de
lezing van hun verklaringen blijkt dat zij

1----------------(1) Zie Cass., 30 okt. 1958 (A.C., 1959, 179) en
15-- maart 1984 (A.C., 1983-84, nr. 408).
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meestal geloofwaardig zijn en zeker niet
bei:nvloed werden door de toezichter die
hun ondervroeg. In vele gevallen geven
zij een nauwkeurige beschrijving van de
door hen afgelegde weg en over de bewerkingen die zij moesten uitvoeren. In
het algemeen moesten zij van de 1.100
tot 2.000 reclamebladen en -folders (gemengd) uitdelen. Er is geen enkel zinnig
mens die kan beweren dat de pakken
met bladen en folders die hen geleverd
werden, waarvan het aantal minstens
1.100 bedroeg, op minder dan 2 uur deze
konden ineensteken. De uitdragers en
uitdraagsters erkennen dat deze werkzaamheid 4 a 8 uren in beslag nam. Ook
mag niet uit het oog worden verloren dat
zij over een relatief korte tijdslimiet beschikken tussen de aflevering van de
bladen en folders en de uiteindelijke bestelling, die minstens op vrijdagavond
moest gedaan zijn. De afgelegde weg,
het aantal af te leveren reclamebladen
en -folders nam zeker ook minstens 2
uren in beslag, dit in vergelijking met
dagbladronddragers, die zeker niet van
deur tot deur moeten bestellen. (... )Wanneer men nu de jaarlijkse verdiensten
van de uitdragers vergelijkt met het hun
toegekend loon, mits inachtneming van
de vaak zeer korte tijdspanne die zij in
dienst bleven, dan dient vastgesteld dat
hun verdiende loon niet in verhouding
staat met de geleverde prestaties, met
andere woorden, door het feit dat zij te
weinig verdienen in functie van het geleverde werk, dat zeker meer bedroeg dan
2 uren per dag, namen zij vaak ontslag
na een tewerkstelling die varieerde van
1 maand tot 12 maanden (meestal amper
drie a zes maanden). Het is dan ook onnodig een deskundige aan te stellen om
na te gaan of de prestaties van de uitdragers minder dan 2 uren per dag in
beslag namen, omdat de neergelegde
stukken voldoende inlichtingen bevatten
om zich met kennis van zaken een oordeel te vormen. Uit al de elementen van
het dossier blijkt voldoende dat de prestaties meer dan 2 uren per dag in beslag
namen en dat de werkgever daarvoor de
verantwoordelijkheid droeg (hij moet
niet komen beweren dat, wanneer de uitdragers overuren deden, zij daarvoor
verantwoordelijk waren). Hij was het immers die hun werk toebedeelde en de
sector aanwees die zij moesten bedienen }>,
terwijl, ...

vierde onderdeel, krachtens het algemeen rechtsbeginsel - beschikkingsbeginsel - luidens hetwelk de partijen de
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grenzen van het burgerlijk geding bepalen, en krachtens het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht
van verdediging, de rechter geen uitspraak mag doen over niet gevorderde
zaken, noch zijn beslissing mag laten
steunen op gegevens die hem niet regelmatig door partijen werden overgelegd
en waarover partijen niet in de gelegenheid werden gesteld hun standpunt te laten kennen; het arrest de beslissing dat
« de afgelegde weg, het aantal af te leveren reclamebladen en -folders zeker ook
minstens 2 uren in beslag nam >>, laat
steunen op een vergelijking met dagbladronddragers « die zeker niet van deur tot
deur moeten bestellen >>, hoewel uit niets
blijkt dat dit laatste element regelmatig
door de partijen aan het arbeidshof werd
meegedeeld noch dat de partijen in de
gelegenheid werden gesteld hierover te
debatteren, zodat het arrest, enerzijds
door zijn beslissing te laten steunen op
voormeld ambtshalve ingeroepen gegeven, schending inhoudt van het algemeen rechtsbeginsel dat de partijen de
grenzen van het burgerlijk geschil bepalen, de algemene rechtsbeginselen krachtens welke de rechter geen uitspraak
mag doen over niet gevorderde zaken, de
oorzaak van de vordering niet ambtshalve mag wijzigen, geen met de openbare
orde niet strijdige betwistingen kan opwerpen waarvan de conclusies van de
partijen het bestaan uitsluiten, van de
artikelen 807 en 1138, 2', van het Gerechtelijk Wetboek die deze beginselen bekrachtigen, en anderzijds door de partijen niet de gelegenheid te geven dit
ambtshalve ingeroepen gegeven te bespreken en te betwisten, schending inhoudt van het algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging :

Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest in de
aangevochten considerans noch het
voorwerp noch de oorzaak van het
geschil wijzigt, noch buiten de conclusies van partijen treedt, maar
een feitelijk gegeven in aanmerking
neemt, dat in de middelen van partijen niet wordt vermeld;
Dat het arrest evenwel de beslissing grondt op << de neergelegde
stukken » en « al de elementen van
het dossier >>; dat, nu eiser de bedoelde stukken niet overlegt, het
Hof niet kan nag:::tan of de rechters
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op eigen wetenschap hebben ge-steund;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
10 november 1986 - a· kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De Gryse en De
Bruyn.

Nr. 152
3'

KA~1ER -

10 november 1986

1° ARBEIDSOVEREENKOMST -

EINDE
- E!TW ;::>;INGSVERGOEDI:-!G - BEREKENING
- LOa:· - BEGRIP

2" LOON

(BESCHERMING,

GELIJK-

HEID) -

BEREKENING VAN DE UITWINNINGSVERGOEDING - DUBBEL VAKANTIEGELD.

1" en 2" Het dubbel vakantiegeld is loon

voor de berekening van de uitwinningsvergoeding (1). (Art. 101 Arbeidsovereenkomstenwet.)
(SOBECO N.V T l\EYE:-IS)
ARREST

(A.R. nr. 5307)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 oktober 1985 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 101 van de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het arrest het hager beroep
van eiseres ongegrond verklaart en het
(1) Cass, 28 apnl 1986, A.R
( 4 r 1985· 86, nr 526) met noot.

nr

Nr. 152

beroepen vonnis, dat aan verweerder een
uitwinningsvergoeding ten bedrage van
437.101 frank toekende, bevestigt op
grand dat : << niet aileen de wedde, doch
ook de krachtens de overeenkomsten
verworven verdiensten, in de berekeningsbasis (van de uitwinningsvergoeding) dienen opgenomen », dat « nu het
dubbel vakantiegeld een dergelijke verdienste uitmaakt, het voor de berekening
van de uitwinningsvergoeding in aanmerking (komt), zoals het trouwens moet
worden meegerekend telkens wanneer in
de wetten betreffende het bediendencontract van bezoldiging sprake is >> en dat
• uit niets blijkt dat de wetgever van 3
juli 1978 er een andere mening zou op
na hebben gehouden »,
terwijl, krachtens artikel 101 van de
wet van 3 juli 1978, de uitwinningsvergoeding « gelijk is aan het loon van drie
maanden voor de handelsvertegenwoordiger die bij dezelfde werkgever was tewerkgesteld gedurende een periode van
een tot vijf jaar >> en • zij met het loon
•van een maand verhoogd wordt bij het
ingaan van elke bijkomende vijfjaarlijkse dienstperiode bij dezelfde werkgever >>; het loon, in de zin van deze wetsbepaling, niet de voordelen verworven
krachtens de arbeidsovereenkomst - zoals het dubbel vakantiegeld - omvat;
het arrest, door niettemin te oordelen
dat de voordelen verworven krachtens de
arbeidsovereenkomst, inzonderheid het
dubbel vakantiegeld, in de berekeningsbasis van de uitwinningsvergoeding dienen opgenomen, artikel 101 van de wet
van 3 juli 1978 schendt:
Overwegende dat, krachtens artikel 101 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, de vergoeding wegens uitwinning berekend
wordt op grond van het loon van de
handelsvertegenwoordiger; dat ook
v66r de aanvulling van artikel 101
door de wet van 17 juli 1985 het
loon, benevens de voordelen die
toegekend zijn wegens ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst
verrichte arbeid, ook alle andere
krachtens de overeenkomst verworven voordelen omvat;
Dat het « dubbel vakantiegeld >>
derhalve bij het vaststellen van de
vergoeding wegens uitwinning in
aanmerking moet worden genomen;

5118

Dat het middel faalt naar recht;

Nr. 153
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.

(COAIPDiSATIEKAS V.EX \'.Z.W
T. \'ERSLEGERS EA)
ARREST

10 november 1986 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen
- Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. De Gryse en Hutzler.

Nr. 153
3•

KAMER -

10 november 1986

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

BURGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN TEGEN
WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD - VERWEERDER BUITEN DE ZAAK GESTELD.

2° GEZINSBIJSLAG -

WERKNEMERS RECHTGEVEND KIND
MINDER-VALIDE
KIND - VERHOOGDE KINDERBIJSLAG - VEREISTE VA:\T ONGESCHIKTHEID.

1° Niet ontvankelijk is het cassatiebe-

roep ingesteld tegen een verweerder
die buiten de zaak is gesteld, wanneer
deze beslissing niet wordt aangevochten (1).
2° Een minder-valide kind van minder

dan 25 jaar geeft geen recht op verhoogde kinderbijslag wanneer zijn ongeschiktheidsgraad van 66 pet. niet is
vastgesteld volgens de Officiele Belgische Schaal ter bepaling van de graad
van invaliditeit en wanneer het kind
wordt geacht ongeschikt te zijn om
enig beroep uit te oefenen op de enkele grand dat het 66 pet. arbeidsongeschikt is en iv. een beschutte werkplaats is tewerkgesteld. (Artt. 47 en 63,
eerste lid, 2°, a en b, Kinderbijslagwet
Werknemers en art. 2, § 1, K.B. 10
maart 1964.)
(1) Zie Cass., 25 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr.
316) en 24 feb. 1986, A.R. nr. 4974
(A.C., 1985-86, nr. 408).

(A.R. nr. 5308)

RET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 25 februari 1981 en
16 maart 1983 door het Arbeidshof
te Antwerpen gewezen (2).
Over het middel van niet-ontvankelijkheid door het openbaar ministerie ambtshalve aangevoerd en
overeenkomstig artikel 1097 van het
Gerechtelijk Wetboek ter kennis gebracht;
Overwegende dat het arrest van
25 februari 1981 Richard Clijsters
buiten de zaak stelt; dat, nu deze beslissing niet wordt aangevo?_hte_n, ~e
voorziening niet ontvankehJk IS, m
zoverre zij is ingesteld tegen de verweerders 1 tot 4, 6 en 7, alsmede tegen Guido Clijsters in zijn hoedanigheid van rechtsopvolger van Richard Clijsters;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 47, 63 van
de bij koninklijk besluit van 19 december 1939 gecoi:irdineerde wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gewijzigd door de wet van 28 maart
1975 en door het koninklijk besluit nr. 29
van 15 december 1978, 1, 2, §§ 1 en 2, van
het koninklijk besluit van 10 maart 1964
tot vaststelling van de voorwaarden
waaraan een minder-valide kind moet
voldoen om de kinderbijslag te genieten
bij toepassing van artikel 47 van de samengeordende wetten betreffende de
kinderbijslag voor werknemers, 1, eerste
lid, 1o en 3°, van het koninklijk_ besluit
van 18 december 1973 tot bepalmg van
de wijze waarop de ongeschiktheid van
sommige personen wordt vastgesteld
voor de toepassing van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gewijzigd bij
koninklijk besluit van 15 december 1975,
2 van het koninklijk besluit van 6 januari 1976 tot goedkeuring van de Officii:He
(2) De voorziening werd op 17 maart 1986
ingediend.
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Belgische Schaal ter bepaling van de
graad van invaliditeit, 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek,

doordat het arrest van 16 maart 1983
voor recht zegt dat Guido Clijsters sedert
zijn geboorte getroffen is voor ten minste 66 percent door een ontoereikendheid
of vermindering van zijn lichamelijke en
geestelijke geschiktheid e? d~t n?g
steeds is, en deze ongesch1kthe1d met
van definitieve aard is, zodat hij voldoet
a an de artikelen 47 en 63 van de gecoordineerde wetten op de kinderbijslag voor
werknemers tot het bekomen van de verhoogde en de gewone kinderbijslag, op
grond : dat de deskundige een arbeidsongeschiktheid van minstens 66 percent
aannam voor Guido Clijsters; dat blijkens het antwoord op de door het arbeidshof gestelde vraag, in aansluiting
met het eerste deskundig verslag, de
aandoeningen en letsels, ofschoon ernstig handicaperend, of niet vermeld
staan in de Officii:He Belgische Schaal, of
percentages toegekend krijgen die ver
beneden de rei:He handicap liggen, zodat
volgens de letter van de wet hij dan niet
beschermd kan worden als zijnde meer
dan 66 percent arbeidsongeschikt, onclanks de ernstige stoornissen waaraan
hij leed in zijn kinderjaren en adolescentie· dat evenwel het koninklijk besluit
va.; 10 maart 1964 in artikel 2 niet aileen
stelt dat de ontoereikendheid moet vastgesteld worden volgens. de Officii:He B~l
gische Schaal (tweede hd), maar ook (m
het vierde lid) dat het kind, dat met toepassing van artikel 63 ongeschikt erkend
wordt om enig bercep uit te oefenen, geacht wordt te voldoen aan de bij het eerste lid vastgestelde voorwaarden; dat uit
het deskundigenverslag wel als bewezen
voorkomt dat de belanghebbende tot 31
december 1978, naar de normen van gemeld artikel 63, ongeschikt was om enig
beroep uit te oefenen : hij verbleef in een
beschutte werkplaats en was minstens
66 percent (artikel 63, 2", b) ongeschikt
en werd ook door eiseres als zodanig erkend· dat derhalve de belanghebbende,
met 'toepassing van gemeld vierde lid,
gerechtigd was om de verhoogde kinderbijslag voor de periode van 31 au.gustus 1
1976. tot 31 december 1978 te gemeten,
terwijl, eerste onderdeel, de bepalingen van artikel 2, § 1, laatste lid, van het
koninklijk .besluit van 10 maart 1964 en
63 van de gecoordineerde. wetten inhouden dat de belanghebbenden recht hebben op verhoogde'kinderbijslag enerzijds
indien zij wegens hun lichaams- of geestesgesteldheid volledig ongeschikt zijn
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om enig beroep uit te oefenen en anderzijds indien zij ten minste 66 percent arbeidsongeschikt zijn en tewerkgesteld
zijn in een beschutte werkplaats; deze
beide categorieen onderscheiden zijn en
het arrest ten onrechte uit het feit dat
Guido Clijsters volgens het deskundigenverslag 66 percent arbeidsongeschikt
was, buiten de Officiele Belgische Schaal
vastgesteld, en in een beschutte werkplaats tewerkgesteld was, afleidt dat hij
volledig ongeschikt was om een beroep
uit te oefenen; immers uit het feit dat
Guido Clijsters in een beschutte werkplaats tewerkgestel~ was, r;iet kan w?rden afgeleid dat hiJ volled1g ongesch1kt
was om enig beroep uit te oefenen en
zulks evenmin uit het feit dat hij 66 percent arbeidsongeschikt was, buiten de officiele schaal vastgesteld, kan worden afgeleid· het arrest de twee categorieen
verwa~t en de beslissing niet wettelijk
verantwoordt (schending van de artikelen 47, 63, 2", litterae a en b, van het
koninklijk besluit van 19 december 1939,
1 en 2, § 1, vierde lid, van het koninklijk
besluit van 10 maart 1964);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het minder-valide kind, om rechtgevend te zijn op
de verhoogde bijslag, bedoeld in de
ten deze toepasselijke tekst van artikel 4 7 van de gecoordineerde wetten
betreffende de kinderbijslag voor
loonarbeiders, ingevolge het bepaalde in artikel 2, § 1, eerste en tweede
lid van het koninklijk besluit van
10 'maart 1964, voor ten minste 66
percent moet g~troffen zijn doo~ een
ontoereikendhe1d of een vermmdering van lichamelijke of geestelijke
geschiktheid wegens ee!-1 of mee.r
aandoeningen, en dat d1e ontoereikendheid of vermindering moet worden vastgesteld volgens de Officii:He
Belgische Schaal ter bepaling van
de graad van invaliditeit;
Dat, ingevolge het vierde lid van
voormelde paragraaf 1 van artikel 2,
geacht wordt aan die voorwaarde te
voldoen het kind dat, met toepassing van artikel 63 van de gecoordineerde wetten, ongeschikt wordt erkend om enig beroep uit te oefenen;
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Overwegende dat het arrest van rechtgevend kind was op de in arti16 maart 1983, op grond van het ant- kel 47 van de gecoordineerde wetten
woord van de deskundige op de hem bedoelde verhoogde bijslag, niet
in het arrest van 25 februari 1981 naar recht verantwoordt;
gestelde vraag, aanneemt dat Guido
Dat het onderdeel gegrond is;
Clijsters, volgens de voorrnelde OffiOverwegende
dat het Hof geen
ciele Belgische Schaal, niet ten minuitspraak
behoeft
te doen over de
ste voor 66 percent getroffen was
door een ontoereikendheid of ver- overige onderdelen van het eerste
mindering van zijn lichamelijke of en het tweede middel, die niet tot
ruimere cassatie kunnen leiden;
geestelijke geschiktheid;
Dat het arrest evenwel de verhoogde kinderbijslag, bedoeld in artikel 47 van de gecoordineerde wetten, voor de periode van 31 augustus
Om die redenen, verwerpt de
1976 tot 31 december 1978 toekent,
omdat Guido Clijsters volledig onge- voorziening in zoverre zij strekt tot
schikt was om enig beroep uit te oe- vernietiging van het arrest van 25
fenen; dat het die beslissing hierop februari 1981 en in zoverre zij is
fundeert dat de belanghebbende in ingesteld tegen de rechtsopvolgers
dat tijdvak meer dan 66 percent ar- van wijlen Richard Clijsters; verniebeidsongeschikt was en in een be- tigt het arrest van 16 maart 1983,
schutte werkplaats was tewerkge- behalve in zoverre het uitspraak
steld, als bedoeld in artikel 63, doet over de kosten; beveelt dat van
eerste lid, 2°, b, van de gecoi:irdineer- dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltede wetten;
Overwegende dat de ten deze toe- lijk vernietigde arrest; gelet op artipasselijke tekst van artikel 63, eer- kel1017, tweede lid, van het Gerechste lid, 2°, litterae a en b, van de ge- telijk Wetboek, veroordeelt eiseres
coordineerde wetten bepaalt : « De in de kosten; verwijst de aldus bekinderbijslag blijft ten goede komen perkte zaak naar het Arbeidshof te
aan het rechtgevend kind: (... ) 2o Brussel.
zonder leeftijdsbeperking: a) indien
10 november 1986 - 3' kamer - Voorhet wegens zijn lichaams- of gees- zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
tesgesteldheid volledig ongeschikt - Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkblijkt om enig beroep uit te oefenen; Juidende conclusie van de h. Lenaerts,
b) indien het ten minste 66 percent advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houarbeidsongeschikt is en tewerkge- tekier.
steld is in een beschutte werkplaats,
bedoeld in artikel 4 7 van het
koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van
de minder-validen »;
Dat uit die bepaling volgt dat het Nr. 154
arrest, uit de enkele omstandigheid
dat Guido Clijsters de voorwaarde
3' KA~IER - 10 november 1986
bepaald onder de geciteerde littera b
vervulde, niet wettig heeft kunnen
afleiden dat hij, wegens zijn gesteld- SOCIALE ZEKERHEID - ZELFSTAXDIheid op lichamelijk of geestelijk geGEN - TOEPASSINGSGEBIED - ZELFSTAXDIbied, ongeschikt bleek om enig beGE- BEGRIP.
roep uit te oefenen;
Om als zelfstandige onder het sociaal
Overwegende dat het arrest derstatuut van de zelfstandigen te vallen,
halve de beslissing dat Guido Clijsdient de uitoefening van een zelfstanters tijdens het betwiste tijdperk
dige beroepsbezigheid te worden bewe-
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weerder het voorwerp was geweest,
bleek dat verweerder na 1 november
1975 inkomsten had genoten als bedoeld
in artikel 20, 2", b, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen, dat meer bepaald door de vennootschap aflossingen
van een hypothecaire schuld van verweerder ten laste werden genomen, dat
aan verweerder bij middel van een renteloze lening fictieve interesten werden
{ALGEMENE SOCJALE KAS VOOR ZELFSTANDIgegund, hetgeen nu e~ns als << bezoldiGEN V.Z.W. T. BIJLOOS)
ging beheerder » en dan weer als « voordelen in natura » werd betiteld, en dat
verweerder daarnaast nog een belastingARREST
krediet van 46' % had genoten; het arrest
(A.R. nr. 5326)
zijn beslissing laat stoelen enerzijds op
de beschouwing : dat, luidens artikel 3,
van het koninklijk besluit nr. 38 van
HET HOF; - Gelet op het bestre- §271,juli
1967, ieder die in Belgie het manden arrest, op 25 januari 1985 door daat uitoefent van beheerder van een
het Arbeidshof te Antwerpen gewe- vennootschap op aandelen, en zodoende
zen;
een beroepsbedrijvigheid uitoefent die
inkomsten kan opleveren als bedoeld in
Over het middel, afgeleid uit de scherr- artikel 20, 2", b, van het Wetboek van de
ding van de artikelen 3, § 1, 11, §§ 1 en 2, Inkomstenbelastingen, geacht wordt aan
van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 het sociaal statuut van de zelfstandigen
juli 1967 houdende inrichting van het so- te zijn onderworpen; dat echter, luidens
ciaal statuut der zelfstandigen, 2, inzon- artikel 2 van het koninklijk besluit van
derheid 1", 34 van het koninklijk besluit 19 december 1967, gezegd vermoeden
van 19 december 1967 houdende alge- weerlegd kon worden, indien uit de stameen reglement ter uitvoering van voor- tuten van de vennootschap of uit een bemeld koninklijk besluit nr. 38, 20, inzon- raadslaging van het bevoegde orgaan
derheid 2", b, 135, §§ 1 en 2, 267, 276 en van de vennootschap bleek dat de be278 van het Wetboek van de Inkomsten- trokkene zijn mandaat kosteloos had uitbelastingen,
geoefend; dat ten deze artikel 21 van de
doordat het arrest de vordering van ei- statuten van de naamloze vennootschap
seres, voor zover zij ertoe strekte ver- << Bijloos » bepaalt dat de mandaten van
weerder te horen veroordelen tot het be- beheerder als dusdanig niet worden vertalen aan eiseres van bijdragen met goed; dat deze principiele kosteloosheid
aankleven voor de 1Jeriode van 1 oktober van gezegde mandaten door de eerste al1975 tot 30 september 1980, ongegrond gemene vergadering van de de naamloze
verklaart en het middel verwerpt waar- vennootschap werd bevestigd; dat welisdoor eiseres in haar verzoekschrift tot waar artikel 17 van de statuten aan de
hoger beroep deed gelden : dat verweer- raad van beheer de bevoegdheid verleender in de naamloze vennootschap << Bij- de een bezoldiging toe te kennen aan de
loos » zijn mandaat van beheerder niet · persoon die, al dan niet lid van de bekosteloos had uitgeoefend, dat zulks niet heerraad, met het dagelijks bestuur van
bleek uit de statuten van de vennoot- de vennootschap wordt belast; dat verschap, dat daarenboven uit de aanslagen weerder echter stelt dat hij zich sedert 1
in de personenbelasting, waarvan ver- november 19'/5 uit het dagelijks bestuur
van de vennootschap definitief heeft teruggetrokken, en dat eiseres het bewijs
(1) Zie Cass., 2 juni 1980 (A.C., 1979-80,
diende te leveren van een dergelijke benr. 619), 2 feb. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 330) en
roepsbedrijvigheid na 1 november 1975
10 feb. 1986, A.R. nr. 5021 (A.C., 1985-86,
en dit bewijs niet aanbracht; en andernr. 371).
zijds op de beschouwing : dat de door de
In deze zaak vindt artikel 2 K.B. 19 dec.
vennootschap afgeloste hypothecaire
1967, als gewijzigd bij K.B. 20 sept. 1983, nog
geen toepassing. Luidens deze bepaling is het
schuld van verweerder door hem werd
vermoeden dat een mandataris van een venaangegaan met hypotheek op zijn privenootschap een zelfstandige beroepsbezigheid
eigendom ten gevolge van een lening,
uitoefent, onweerlegbaar « wanneer de Admiwaarvan hij het kapitaal ter beschikking
nistratie der Directe Belastingen bedrijfsinvan de vennootschap had gesteld, zodat
komsten heeft weerhouden uit hoofde van de
uitoefening van zijn mandaat ».
die aflossingen, onder welke benaming

zen; belast worden uit hoofde van inkomsten uit zodanige bezigheid ]evert
slechts een weerlegbaar vermoeden op
van werkelijke uitoefening van een
zelfstandige beroepsbezigheid (1). (Art.
3, § 1, eerste en tweede lid, K.B. nr. 38
van 27 juli 1967.)
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ook zij fiscaal werden geacteerd, niet
konden beschouwd worden als inkomsten wegens de uitoefening van het mandaat van beheerder; dat, wat betreft het
genieten van een fictieve rente bij middel van een renteloze lening, een gelijkaardig voordeel werd toegekend aan de
broer van verweerder, die nochtans niets
te maken had met de vennootschap, zodat het toekennen van dit voordeel aan
verweerder los stond van zijn functie in
de vennootschap; dat, wat betreft het belastingkrediet, dit aangerekend moet
worden als een inkomen vastgesteld op
46 % van het bedrag van de tantil~mes en
andere vaste of veranderlijke brutobezoldigingen, dat het aan de arbeidsgerechten niet behoorde na te gaan of ten deze
belastingkrediet diende te worden verrekend, doch dat, nu de « bezoldiging beheerder » en de << voordelen in natura »,
waarop ten deze het krediet werd verrekend, geen beroepsinkomen zijn, aan dat
krediet evenmin deze kwalificatie kan
worden gegeven,

terwijl, ...
tweede onderdeel, uit de bepalingen
van de artikelen 3, § 1, 11, §§ 1 en 2, van
het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967 en 34 van het koninklijk besluit van
19 december 1967 volgt dat, voor het beoordelen van het al dan niet onderworpen zijn aan het sociaal statuut van de
zelfstandigen en voor het bepalen van de
verschuldigde bijdragen, men dient af te
gaan op de beroepsinkomsten van de betrokkene zoals die vaststaan op fiscaal
vlak, hetzij overeenkomstig een door de
betrokkene niet betwiste aanslag in de
inkomstenbelastingen, hetzij overeenkomstig de beslissingen van de instanties die op grond van de artikelen 267,
276 en 278 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bevoegd zijn om het
geschil tussen de betrokkene en de fiscus te beslechten, zodat, wanneer het arrest, hoewel het niet betwist en zelfs
aanvaardt dat verweerder fiscaal werd
aangeslagen wegens beroepsinkomsten
als beheerder van een naamloze vennootschap, namelijk wegens de hiervoren gepreciseerde aflossingen van een
hypothecaire schuld, fictieve interesten
voortspruitende uit een renteloze lening,
en een hierop berekend belastingkrediet,
niettemin weigert deze inkomsten in
aanmerking te nemen om te beoordelen
of verweerder al dan niet bijdragen aan
eiseres verschuldigd is, de in dit onderdee! genoemde wettelijke bepalingen
worden geschonden;
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derde onderdeel, nu het arrest constateert dat de fiscus aan verweerder, gezien zijn mandaat van beheerder van de
naamloze vennootschap << Bijloos », een
belastingkrediet heeft toegekend met
toepassing van artikel 135, § 1, 2°, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, vastgesteld op 46 % van het bedrag
van de hiervoren bedoelde aflossingen
van een hypothecaire schuld en van de
fictieve interesten beantwoordende aan
renteloze lening, hieruit volgt dat, op
grond van de bepalingen van de artikelen 20, 2°, b, en 135, § 2, van voormeld
wetboek, dit belastingkrediet voor verweerder een belastbaar inkomen uitmaakte dat voortsproot uit het feit dat
hij een mandaat van beheerder in gezegde vennootschap uitoefende, ook indien
de aflossingen van de hypothecaire
schuld en de fictieve interesten beantwoordende aan een renteloze lening ten
onrechte door de fiscus werden beschouwd als inkomsten voortspruitend
uit gezegd mandaat, zodat het arrest,
door te weigeren rekening te houden
met gezegd belastingkrediet voor het beoordelen van de vraag of verweerder bijdragen aan eiseres verschuldigd was, de
artikelen 3, § 1, en 11, §§ 1 en 2, van het
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967,
alsook de andere in dit onderdeel vernoemde wettelijke bepalingen schendt :

W at het tweede en het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 3, § 1,
van het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 houdende inrichting van
het sociaal statuut van de zelfstandigen bepaalt : << Dit besluit verstaat
onder zelfstandige ieder natuurlijk
persoon die in Belgie een beroepsbezigheid uitoefent uit hoofde waarvan
hij niet door een arbeidsovereenkomst of door een statuut verbonden is. Wordt geacht, tot bewijs van
het tegendeel, zich in de in het vorig
lid bedoelde voorwaarden tot onderwerping te bevinden, ieder persoon
die in Belgie een beroepsbezigheid
uitoefent, die inkomsten kan opleveren bedoeld in artikel 20, 1°, 2°, b (... )
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen »;
Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat aileen hij aan het statuut onderworpen is van wie bewe-
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zen is dat hij een beroepsbezigheid
uitoefent als bedoeld in het eerste
lid van artikel 1, § 1, en dat de omstandigheid dat iemand door het bestuur van de inkomstenbelastingen
uit hoofde van inkomsten uit zodanige beroepsbezigheid belast wordt,
slechts een vermoeden tot bewijs
van het tegendeel oplevert van de
werkelijke uitoefening van een zelfstandige beroepsbezigheid;
Dat artikel 11, §§ 1 en 2, van het
genoemde koninklijk besluit nr. 38
van 27 juli 1967 evenals artikel 34
van het koninklijk besluit van 19 december 1967 betrekking hebben op
de vaststelling van de bijdrage die
de betrokkene uit hoofde van zijn
onderwerping aan het statuut al dan
niet verschuldigd kan zijn en aan
het beginsel van artikel 3 van het
eerstgenoemde koninklijk besluit
niets afdoen;
Dat de onderdelen falen naar
recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
10 november 1986 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Bayart.
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KAMER -

10 november 1986

DIENSTPLICHT -

HERKEURINGSRAAD
BESLISSING NA INOBSERVATIESTELLING
NIEUWE VERSCHIJNING NODELOOS GEACHT
GEWIJZIGDE SAMENSTELLING VAN DE
RAAD.

De herkeuringsraad kan na de inobservatiestelling van de dienstplichtige
slechts beslissen dat een nieuwe verschijning nodeloos is, indien de raad is

samengesteld uit dezelfde ]eden als degenen voor wie de dienstplichtige
reeds is verschenen (1). (Art. 45, § 3,
Dienstplichtwet.)

(LACHAMPI')
ARREST

(A.R. nr. M 606 N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 9 september 1986
door de Herkeuringsraad van de
provincie Oost-Vlaanderen gewezen;
Over bet eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 45, § 3, van de bij
koninklijk besluit van 30 april 1962 gecoordineerde dienstplichtwetten en van
het recht van verdediging,
doordat de herkeuringsraad, na in het
bezit te zijn gesteld van het deskundigenverslag, beslist « dat de dienstplichtige v66r zijn inobservatiestelling reeds
voor de herkeuringsraad verschenen is
en er gehoord werd; dat derhalve een
nieuwe verschijning nodeloos wordt geacht >>,
terwijl niet alle leden van de raad die
de beslissing genomen heeft, aanwezig
waren bij de verschijning van de dienstplichtige; de raad bij de eindbeslissing
immers werd voorgezeten door de heer
De Saeger, terwijl de beslissing tot inobservatiestelling werd genomen door weliswaar dezelfde geneesheren-leden, maar
onder voorzitterschap van de heer Van
de Velde:

Overwegende dat artikel 45, § 3,
van de Dienstplichtwet bepaalt dat
de herkeuringsraad, die de inobservatiestelling van een dienstplichtige
heeft gelast en in het bezit is van de
besluiten van de geneesheer-deskundige, handelt overeenkomstig de artikelen 43 en 44 van die wet en dat,
indien hij een nieuwe verschijning
nodeloos acht, degene die reeds v66r
de inobservatiestelling is verschenen, niet laat oproepen;
Overwegende dat, in de zin van
die bepaling, de « nieuwe verschij(1) Cass., 28 okt. 1985, A.R. nr. M 579 N, en
21 april 1986, A.R. nr. M 407 F (A.C., 1985-86,
nrs. 133 en 515).
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ning » van de dienstplichtige die
door de herkeuringsraad nodeloos
kan worden geacht, geschiedt voor
de raad die is samengesteld uit dezelfde leden als die voor wie de
dienstplichtige reeds is verschenen
en door wie hij is gehoord;
Dat derhalve de herkeuringsraad
die bepaling schendt en het recht
van verdediging miskent wanneer
hij, zoals ten deze, in een andere
samenstelling uitspraak doet na de
neerlegging van het deskundigenverslag zonder de dienstplichtige opnieuw te laten oproepen;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar
de Herkeuringsraad van de provincie Oost-Vlaanderen.
10 november 1986 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal.
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KAMER -

12 november 1986

1° ONDERZOEKSGERECHTEN WIJZENDE BESCHIKKING VAN HET VONNISGERECHT.

VERBEVOEGDHE!D

2° RECHTBANKEN -

rechter, in zoverre zij geen onwettigheid inzake de bevoegdheid bevat, en
zij blijft al haar gevolgen behouden zoJang zij door het Hof van Cassatie niet
is vernietigd (1).

(PEETERS)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5216)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 mei 1986 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 6, § 1, van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,
doordat het arrest het door eiseres uit
de miskenning van de rechten van de
mens afgeleide middel verwerpt, op
grond dat de rechter door de totale ommekeer in de rechtspraak sedert het op
26 oktober 1984 door het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens gewezen
arrest De Cubber geen ruimere bevoegdheden heeft gekregen dan die welke de
wet hem voordien toekende en dat de
feitenrechter van de wet enkel de
bevoegdheid heeft gekregen te onderzoeken of de beslissing waarbij de zaak bij
hem aanhangig gemaakt wordt, wettig is
wat de uitwendige vorm ervan betreft,
terwijl krachtens artikel 6, § 1, van het
Verdrag de zaak op een eerlijke en onpartijdige wijze moet worden behandeld;
de raa.dkamer die de verwijzing heeft bevolen, ten deze werd voorgezeten door de
rechter Beaupain, die reeds vroeger van
de zaak had kennis genomen in de hoedanigheid van onderzoeksrechter; artikel
6, § 1, de magistraat, die reeds als onderzoeksrechter van de zaak kennis genomen had, verbiedt daarover uitspraak te
doen; die magistraat, om eiseres naar de
correctionele rechtbank te verwijzen,
noodzakelijkerwijze heeft moeten beslissen dat er, wat de aan haar ten laste gelegde feiten betreft, voldoende bezwaren
aanwezig waren en dus noodzakelijker-

STRAFZAKEN - BESLISSING TOT VERWIJZING VAN HET ONDERZOEKSGERECHT NAAR HETVONNISGERECHT ~------~-------------------------
- BEVOEGDHEID VAN HET VONNISGERECHT.

1o en 2° De door het onderzoeksgerecht
uitgesproken beslissing tot verwijzing
maakt de zaak aanhangig bij de feiten-

(1) Cass., 27 april 1976 (A.C., 1976, 973),
8 jan. 1985, A.R. nr. 8810 (ibid., 1984-85,
nr. 271), 27 maart 1985, A.R. nr. 4081
(ibid., 1984-85, nr. 456) en voetnoot E.K. bij
Cass., 30 nov. 1976 (ibid., 1977, 371).
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wijze uitspraak heeft gedaan over een
strafvervolging :
Overwegende dat de voorziening
niet is ingesteld tegen de beschikking waarbij de raadkamer eiseres
naar de correctionele rechtbank
heeft verwezen, zodat het middel, in
zoverre het die beslissing bekritiseert, niet ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige dat
de verwijzende beschikking de zaak
aanhangig maakt bij de feitenrechter, mits ze geen onwettigheid bevat
ter zake van bevoegdheid, en dat zij
geldt zolang ze niet door het Hof
wordt vernietigd;
Dat het arrest, door te beslissen
dat de zaak aanhangig was bij de
correctionele rechtbank en vervolgens bij het hof van beroep en dat
die rechtscolleges uitspraak moesten
doen, de in het middel aangehaalde
bepaling niet schendt;
Dat het middel in dat opzicht faalt
naar recht;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 292, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, het door eiseres uit de schending van artikel 292 van
het Gerechtelijk Wetboek afgeleide middel verwerpt, op grand dat de rechtbank
die de beroepen beslissing gewezen
heeft, regelmatig was samengesteld en
dat het hof van beroep uitspraak moest
doen over de zaak zelf, nu deze bij het
hof aanhangig was,
terwijl de verwijzingsprocedure nietig
was krachtens artikel 292, tweede lid, nu
de rechter Beaupain, na het onderzoek
ten dele te hebben geleid, optrad als
voorzitter van de uit een rechter bestaande raadkamer, die de verwijzing
van eiseres naar de correctionele rechtbank heeft bevolen :

Overwegende dat het middel op
de in het antwoord op het eerste
middel aangegeven grond faalt naar
recht;
En overwegende dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
12 november 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Helvetius, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. X.
Magnee en N. Resteau, Brussel.
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KAMER -

12 november 1986

HERZIENING -

NIEUWE FElTEN WAARUIT
HET BEWIJS VAN DE ONSCHULD VAN EEJ\i
VEROORDEELDE KAN BLIJKEN - VERWIJZING VOOR ONDERZOEK NAAR EEN HOF VAN
BEROEP.

Wanneer het bewijs van de onschuld van
een veroordeelde eventueel uit nieuwe
feiten kan blijken, wordt de aanvraag
tot herziening door het Hof ontvankelijk verklaard en wordt de zaak voor
onderzoek naar een hof van beroe_p
verwezen (1). (Artt. 443, 3", en 445, derde lid, Sv.)

(DE THIBAULT DE BOESINGHE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5251)

HET HOF; - Gelet op het door
mr. John Kirkpatrick, advocaat bij
het Hof van Cassatie, ondertekende
en op 26 juni 1986 op de griffie van
het Hof neergelegde verzoekschrift
waarin de Thibault de Boesinghe,
Serge Ernest Roger Idesbald Marie,
geboren op 12 juli 1928 te Boezinge,
wonende te Ukkel, Beemdgraslaan
1, om de herziening verzoekt van
het te zijnen aanzien op tegenspraak gewezen arrest d.d. 20 oktober 1982 van het Hof van Beroep te

1---------------------------------(1) Cass., 18 april 1984,
(A.C., 1983-84, nr. 486).

A.R.

nr.
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Brussel, waarbij hij tot een gevangenisstraf van vijf jaar en tot een
geldboete van 3.000 frank of drie
maanden vervangende gevangenisstraf veroordeeld wordt, ter zake dat
hij in het gerechtelijk arrondissement Brussel en, in samenhang, elders in Belgie : 1o valsheid heeft gepleegd in authentieke en openbare
geschriften, in handels- of bankgeschriften of in private geschriften,
nu hij met name tussen 1 mei 1980
en 4 oktober 1980, met het bedrieglijk opzet voordien geheelde banken handelseffecten bedrieglijk te
kunnen spuien of te doen spuien en
de werkelijke identiteit van de emittenten te verbergen of laatstgenoemden in staat te stellen hun
werkelijke identiteit te verbergen en
hen aldus aan de opsporingen van
de politie te onttrekken, ten minste
400 blanco Luxemburgse identiteitskaarten heeft opgemaakt of gedrukt,
doen opmaken of doen drukken, tussen 14 april 1980 of 4 oktober 1980
verschillende, voordien geheelde of
verborgen valse identiteitspapieren
heeft opgemaakt of doen opmaken,
hetzij door naamverwisseling, hetzij
door verwisseling van foto's, waardoor alle in die papieren aangebrachte vermeldingen vals werden,
tussen 14 april 1980 en 25 juni 1980
verschillende bank- of handelsgeschriften heeft opgemaakt of doen
opmaken betreffende de verkoop
van effecten onder verschillende valse identiteiten, en op die effecten
valse handtekeningen heeft aangebracht of doen aanbrengen als zijnde de handtekeningen van de werkelijke eigenaars, 2° oplichting heeft
gepleegd ten· nadele, hetzij van de
Banque Internationale de Luxembourg, hetzij van de naamloze vennootschap
Generale
Bankmaatschappij en ten nadele hetzij van de
Luxemburgse Kredietbank, hetzij
van de Generale Bankmaatschappij,
3° stukken, zaken die waren weggenomen, verduisterd of door misdaad
of wanbedrijf waren verkregen,
meer bepaald tal van effecten en
beurswaarden geheel of ten dele
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heeft geheeld tussen 14 april 1980
en 13 december 1980;
Gelet op het met redenen omkleed
advies van mrs. Roger Lallemand,
Pierre Legros en Jean Donckier de
Donceel, advocaten te Brussel, die
reeds tien jaar op de tabel van de
Orde zijn ingeschreven;
Overwegende dat het arrest waarvan de herziening wordt gevraagd,
ten aanzien van eiser in kracht van
gewijsde is gegaan;
Overwegende dat eiser, tot staving van zijn op artikel 443, 3°, van
het Wetboek van Strafvordering gegronde aanvraag tot herziening aanvoert dat het bewijs van zijn onschuld schijnt te volgen uit feiten
die zich sedert zijn veroordeling
hebben voorgedaan, of uit omstandigheden waarvan hij het bestaan
niet heeft kunnen aantonen ten
tijde van het geding, namelijk:
1o twee, door de medebeklaagde Robert Wellens ondertekende verklaringen waarvan de eerste dagtekent
van 1 november 1984 en waarvan de
tweede op 22 januari 1985 aan de
zoon van eiser schijnt te zijn gestuurd, en die volgens eiser verband
houden met de gebeurtenissen en
feiten die ten grondslag of aan de
oorsprong lagen van de veroordeling
van eiser en waarin Robert Wellens
zou teruggekomen zijn op de door
hem in de loop van het onderzoek
geuite zware beschuldigingen en
waaruit aldus zou blijken dat de
heftige ontkenningen en protesten
van eiser betreffende de feiten
waarvan hij werd beschuldigd, gegrond zijn en dat die beschuldigingen waren geuit om hem te laten
opdraaien voor het strafproces en de
gehele
misdadige
onderneming
waarin Robert Wellens nauw betrokken was, 2o de fotokopie van twee
brieven van 7 november 1979 en 14
mei 1980 die, volgens de verklaring
van mr. Yves Brose, advocaat te
Brussel, aan eiser zijn gestuurd na
de bezoeken die hij hem had gebracht op 6 november 1979 en 12
mei 1980;
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Dat eiser aanvoert dat hij altij d,
zowel in de loop van het onderzoek
als voor de vonnisgerechten, de hem
verweten feiten heeft ontkend; dat
de door Wellens tegen hem geuite
beschuldigingen de eigenlijke grandslag waren van de tegen lao.tstgenoemde ingestelde vervolgingen, dat
de inspanningen van de feitenrechters erop gericht waren in de gegevens van het opsporingsonderzoek
en het onderzoek aanwijzingen te
vinden die de beschuldigingen van
Wellens kracht konden bijzetten; dat
het arrest, waarvan de herziening
wordt gevraagd, weliswaar aanvangt
met de overweging dat bij de verklaringen van Wellens uiteraard enig
voorbehoud moet worden gemaakt,
maar daaraan onmiddellijk toevoegt
dat die verklaringen nochtans niet
in hun geheel mogen worden verworpen; dat, anderzijds, de meeste,
door het arrest opgesomde aanwijzingen betrekking hebben op de relaties tussen de aanvrager tot herziening en Wellens of tussen eiser
en de entourage van Wellens of nog
op de - volgens het arrest - weinig overtuigende verklaringen die
eiser tot herziening heeft afgelegd
om zich te verweren tegen bepaalde
beschuldigingen van Wellens; dat
het arrest, in plaats van te stellen
dat het bewijs van de telastleggingen volgt uit een geheel van vermoedens, oordeelt, enerzijds, dat de
gegevens die het opsomt, op zich al
de unanieme en stellige overtuiging
wettigen dat de beschuldigingen van
Wellens, althans ten dele, op waarheid berusten, anderzijds, dat de
<< lachtwekkende » uitleg die eiser
tot herzi.ening geeft aan de door
Well ens a an hem gedane betaling
van een bedrag van 26.500 Zwitserse
frank met zekerheid aantoont dat
eiser liegt wanneer hij die verrichting << een terugbetaling noemt, terwijl het hier overduidelijk en, zoals
Wellens zegt, gaat om een verdeling
van een buit >> en dat de door het arrest gebruikte bewoordingen op zich
al aantonen welke betekenis de
rechters, bij de vorming van hun
oordeel aangaande de schuld van ei-
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ser, aan de verklaringen van Wellens hebben gehecht;
Dat hij betoogt dat de volledige en
herhaalde intrekking, door bedoelde
Wellens, van alle door hem tegen eiser tot herziening geuite beschuldigingen, onder omstandigheden
waaruit de oprechtheid ervan kan
blijken, een nieuw feit is dat eventueel de onschuld van eiser kan aantonen en dat de huidige verklaringen van Wellens, volgens welke het
overgemaakte bedrag van 26.500
Zwitserse frank wel degelijk diende
tot terugbetaling van zijn schuld
aan eiser, bevestigd worden door de
afschriften van twee, door advocaat
Yves Brose op 7 november 1979 en
14 mei 1980 aan eiser gerichte brieven, waarin gewag wordt gemaakt
van de inning van een belangrijke
schuldvordering die eiser verklaard
had -in tempore non suspecto te bezitten tegen Wellens;
Overwegende dat het bewijs van
eisers onschuld betreffende de tegen
hem gewezen verklaarde feiten
eventueel zou kunnen blijken uit de
bovengenoemde feiten en omstandigheden, die zich sedert zijn veroordeling hebben voorgedaan;
Dat krachtens artikel 443, 3°, van
het Wetboek van Strafvordering de
aanvraag tot herziening ontvankelijk is;

Om die redenen, gelet op de artikelen 443, 444 en 445 van het Wetboek van Strafvordering, verklaart
de aanvraag tot herziening ontvankelijk; beveelt dat de aanvraag zal
worden behandeld door het Hof van
Beroep te Bergen, dat moet nagaan
of de nieuwe tot staving van de aanvraag aangevoerde feiten of omstandigheden afdoende lijken te zijn om
het arrest te herzien; houdt de kosten aan.
12 november 1986 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Stranard, afdelingsvoor-
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zitter - Gelijkluidende conclusie van de
h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Kirkpatrick.

(C ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nrs. 7317 en 737\J)

Nr. 158
1'

KAMER -

13 november 1986

1° BETICHTING VAN VALSHEID BURGERLIJKE ZAKEN HEIDSINCIDENT.

BEGRIP -

VALS-

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN

ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN BESCHIKKEND GEDEELTE VAN EEN BESLISSING - UITLEGGING.

3° RECHTSBEGINSELEN

(ALGEME-

NE) -

GENEESKUNDE - THERAPEUTISCHE
VRIJHEID - REGEL - AARD.

4° GENEESKUNDE -

ORDE VAN GENEESHEREN - TUCHTVORDER!NG
THERAPEUTISCHE VR!JHEID - MISBRU!K - BEOORDELING DOOR DE TUCHTOVERHEDEN.

1" Geen valsheidsincident in de zin van

art. 907, eerste lid, Ger. W. is de vordering die enkel steunt op een interpretatie van een onbetwist in de akte vermeld feit, die verschilt van die van de
rechter.
2" Het beschikkende gedeelte van een

beslissing moet worden uitgelegd in
het licht van haar motieven.
3" De regel waarbij elke beoefenaar van

de geneeskunde vrij de behandelingswijze van zijn patienten mag kiezen,
vastgelegd in art. 11, eerste lid, Geneeskundewet, geldt in het Belgisch
recht niet als een algemeen rechtsbeginsel.
4"

De raad van beroep van de Orde van
Geneesheren, die vaststelt dat een geneesheer ]anger dan noodzakelijk de
verslaving van sommige zijner patienten in stand heeft gehouden, beslist
wettig, zonder zijn bevoegdheid te
overschl'ijden, dat die geneesheer zijn
therapeutische vrijheid heeft misbruikt en dat hem deswege een sanctie
moet worden opgelegd.

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 16 oktober 1984
gewezen door de raad van beroep
met het Frans als voertaal van de
Orde van Geneesheren;
Gelet op het cassatieberoep van
de heer C... tegen die beslissing;
Gelet op eisers verzoekschrift
waarbij een tussengeschil tot betichting van valsheid bij het Hof wordt
ingesteld;
Overwegende dat beide procedures samenhangend zijn en dat zij
moeten worden gevoegd;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 6, inzonderheid 1,
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op
4 november 1950, goedgekeurd bij de wet
van 13 mei 1955, en uit de miskenning
van het algemeen rechtsbeginsel dat afstand van een recht niet wordt vermoed
en enkel kan worden afgeleid uit feiten
die voor geen andere uitlegging vatbaar
zijn,
doordat de bestreden beslissing, die eiser de tuchtstraf van schorsing gedurende zes maanden oplegt, met gesloten
deuren is uitgesproken, na debatten die
met gesloten deuren zijn gehouden, zonder dat uit enig stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat eiser, uit eigen beweging, op ondubbelzinnige wijze
afstand heeft gedaan van de openbaarheid van het onderzoek van zijn zaak en
van de uitspraak van de beslissing,
terwijl de tuchtprocedure die, volgens
het nationale recht, tot gevolg heeft of
tot gevolg kan hebben dat aan de in het
geding betrokken persoon tijdelijk of
voorgoed de uitoefening van een burgerlijk recht wordt ontzegd, namelijk het
recht om een beroep, dat geen openbaar
ambt is, verder te blijven uitoefenen,
moet worden beschouwd als een « vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen » in de zin van artikel 6.1
van het in het middel vermelde Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens, en moet worden geacht een directe weerslag te hebben op zodanig
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recht; wanneer een tuchtprocedure onder
toepassing valt van artikel 6.1, de betrokken persoon recht heeft op de verschillende, in dat artikel vastgelegde waarborgen en onder meer op de waarborg
dat het eigenlijke rechtscollege, dat bevoegd is om de beslissingen van het
tuchtrechtelijk college in feite en in
rechte te beoordelen, het onderzoek in
het openbaar voert en de beslissing in
het openbaar wijst; van die regel van de
openbaarheid van de uitspraak enkel
mag worden afgeweken wanneer de in
het geding betrokken persoon vrijwillig
en ondubbelzinnig de openbaarheid verzaakt en het nationale recht de mogelijkheid daartoe biedt; nu eiser recht had op
een openbare uitspraak van de beslissing na openbare debatten en van dat
recht een afstand had gedaan, de bestreden beslissing, die werd uitgesproken
met gesloten deuren, artikel 6.1 van het
Verdrag schendt en het algemeen rechtsbeginsel miskent, als aangewezen in
het middel:

Overwegende dat van de in artikel
6.1 van het Europees Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden neergelegde regel dat de debatten in het openbaar moeten worden
gehouden en dat de beslissing in het
openbaar moet worden gewezen,
kan worden afgeweken wanneer de
betrokken persoon daartoe de wil
heeft, op voorwaarde dat de afstand
vrijwillig en ondubbelzinnig geschiedt;
Overwegende dat eiser, luidens
het proces-verbaal van de terechtzitting van de raad van beroep van de
Orde van Geneesheren van 22 mei
1984, waarop de zaak is onderzocht
en in beraad genomen, en ook luidens de bestreden beslissing, de behandeling met gesloten deu.ren had
gevraagd zowel voor het onderzoek
van de zaak als voor de uitspraak
van de beslissing en dat de raad van
beroep had beslist dat verzoek in te
willigen;
Overwegende dat eiser evenwel,
bij verzoekschrift dat op 14 maart
1985 ter griffie van het Hof is neergelegd, volgende stukken van valsheid heeft beticht : voormeld procesverbaal van de terechtzitting, in
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zoverre het vaststelt dat verzoeker
de behandeling met gesloten deuren
heeft gevraagd zowel voor het onderzoek van de zaak als voor de uitspraak van de beslissing, de bestreden beslissing, in zoverre zij zegt
dat ze met gesloten deuren wordt
uitgesproken « op verzoek van de
betrokkene », evenals, en voor zoveel nodig, het proces-verbaal van
de terechtzitting van de genoemde
raad van beroep van 16 oktober
1984, « in zoverre het verwijst naar
het proces-verbaal van de terechtzitting van 22 mei 1984 om te verantwoorden dat zij met gesloten deuren
wordt gehouden »;
Dat eiser weliswaar betoogt dat
hij geen behandeling met gesloten
deuren heeft gevraagd, noch voor
het onderzoek van de zaak noch
voor de uitspraak van de beslissing,
maar toch, in de bewoordingen van
zijn verzoekschrift, aanneemt dat
zijn raadsman de vraag van de voorzitter van de raad van beroep op de
terechtzitting van 22 mei 1984 « of
hij er bezwaar tegen had dat de
deur werd gesloten », enkel ontkennend heeft beantwoord, waarbij hij
aanvoert dat die ontkenning impliciet wordt verantwoord door het feit
dat « hij niet in de tocht wilde blijven staan »;
Dat daaruit volgt dat eiser niet betwist dat de voorzitter van dat rechtscollege zijn toestemming heeft gevraagd « om de deur te sluiten » en
dat zijn raadsman daarmee zonder
enig voorbehoud heeft ingestemd;
dat de uiteenzetting in het verzoekschrift dus enkel steunt op een
verschillende interpretatie van de
door de voorzitter gebruikte bewoordingen; dat daarin niet wordt
aangevoerd dat die magistraat die
bewoordingen niet zou hebben uitgesproken, noch dat eisers raadsman zich tegen het sluiten van de
deur zou hebben verzet; dat dit verzoekschrift aldus geen valsheidsincident uitmaakt, in de zin van artikel
907, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek;
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Dat daaruit volgt dat het ver- (en) 2.713 tabletten Burgodin heeft
zoekschrift moet worden afgewezen voorgeschreven (en) dat hij aan
en dat het eerste middel op de au- sommige patienten ... dosissen heeft
thentieke vaststellingen van het pro- voorgeschreven die zo aanzienlijk
ces-verbaal van de terechtzitting zijn dat het vaststaat dat hij door
van 22 mei 1984 en ook van de be- zijn zwakheid, lichtzinnigheid of onvoorzichtigheid ... op zijn minst de
streden beslissing stuit;
Dat het middel derhalve niet kan verslaving van patienten langer dan
noodzakelijk in stand heeft gehouworden aangenomen;
den », en, anderzijds, « dat dokter
Over het tweede middel, afgeleid uit C ... , ook al heeft hij na 27 dede schending van artikel 97 van de cember 1982 de voorschriften van
Grondwet,
Mephenon aanzienlijk verminderd,
doordat de bestreden beslissing, na te waardoor .de raad van de Orde tehebben vastgesteld dat « (eiser), hoewel recht heeft kunnen zeggen dat de
hij na 27 december 1982 het aantal voor- derde grief niet was bewezen, v66r
schriften van Mephlmon aanzienlijk
heeft verminderd, waardoor de raad van die datum toch misbruik heeft ge~
de Orde terecht heeft kunnen zeggen dat maakt van zijn therapeutische ·vrijde derde grief niet was bewezen, v66r heid ... », zonder aan de in het middie datum toch misbruik heeft gemaakt del aangeklaagde tegenstrijdigheid
van zijn therapeutische vrijheid (...) », te lijden, vaststelt dat de twe.ede
ten laste van eiser de schorsing van het aan eiser ten laste gelegde grief zijn
recht de geneeskunde uit te oefenen ge- therapeutische vrijheid te hebben
durende zes maanden uitspreekt om « de
therapeutische vrijheid te hebben mis- misbruikt door aan zijn patienten
bruikt, met het risico de verslaving van aanzienlijke hoeveelheden verdoven(zijn) patienten in stand te houden, door de middelen voor te schrijven, in elk
hen tijdens het jaar 1982 en het eerste geval voor de periode van het j aar
kwartaal van 1983 aanzienlijke hoeveel- 1982 v66r 27 december is aangeheden verdovende middelen voor te toond, en dat die grief de uitgesproschrijven (...) »,
ken sanctie .verantwoordt;
terwijl het tegenstrijdig is te overweDat het middel feitelijke grond~
gen dat, om de in de beslissing aangegeven redenen, het aan eiser ten laste ge- slag mist;
legde misbruik van zijn therapeutische
vrijheid enkel voor de periode v66r 27
december 1982 is aangetoond en, anderzijds, met bevestiging van de beroepen
beslissing, te beslissen dat die grief, die
betrekking heeft op een periode tot en
met het eerste kwartaal van 1983, is bewezen; die tegenstrijdigheid gelijkstaat
met het ontbreken van motieven; de bestreden beslissing, derhalve, artikel 97
van de Grondwet schendt :

Overwegende dat het beschikkende gedeelte van een beslissing in
het licht van haar motieven moet
worden uitgelegd;
Overwegende dat de bestreden beslissing, door te zeggen, enerzijds,
« dat dokter C ... , volgens de tijdens de debatten overgelegde stukken ... gedurende het jaar 1982,
1.752 Vials, 3.250 ampullen en 650 tabletten Meph€mon, 1.872 ampullen
en 380 tabletten Rilatine, 7.973 ampullen en 1.683 tabletten Pervitine

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, uit de miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel dat iedere beoefenaar van
de geneeskunde de vrije keuze waarborgt van de behandeling van de patienten die hem raadplegen, beginsel dat
met name is vastgelegd in artikel 11 van
het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening
van de geneeskunde, de verpleegkunde,
de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, en uit de schending
van artikel 6, 2", van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffe:p_de de Orde der Geneesheren,
doordat de bestreden beslissing ten
laste van eiser de schorsing van het
recht de geneeskunde uit te oefenen gedurende zes maanden uitspreekt om .de
therapeutische vrijheid te hebben misbruikt, met het risico de verslaving van
zijn patie:(lten in stand te houden, door
hen tijdens het jaar 1982 en het eerste
kwartaal 1983 aanzienlijke hoeveelheden
verdovende middelen voor te schrijven,
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enkel op grand dat het vaststaat dat eiser de verslaving van patienten langer
dan noodzakelijk in stand heeft gehouden, namelijk door hen aanzienlijke dosissen verdovende middelen voor te
schrijven onder de vorm van inspuitingen, en dat eiser bovendien niet systematisch genoeg heeft gei:nformeerd naar
de werkelijke gezondheidstoestand van
zijn patienten,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
verzoekschrift bij het rechtscollege in hager beroep aanvoerde dat zijn « houding » geen enkel « kwalijk gevolg » had
gehad en dat « de behandelingen onclanks alles het gewenste verloop hebben
gekend »; hij eveneens wees « op het succes van de ondernomen behandelingen >>;
de bestreden beslissing, door enkel te
overwegen dat eiser langer dan noodzakelijk de verslaving van zijn patienten in
stand heeft gehouden en zich onvoldoende heeft ingelicht over de werkelijke gezondheidstoestand van zijn patienten,
niet antwoordt op het verweer dat is afgeleid uit het succes van de door eiser
toegepaste behandeling; zij derhalve niet
regehnatig met redenen is omkleed en
bijgtvolg artikel 97 van de Grondwet
schendt;
tweede onderdeel, de bestreden beslissing althans niet duidelijk zegt of de appelrechters hebben geoordeeld dat het
succes van de toegepaste behandeling al
dan niet verband hield met de grief de
therapeutische vrijheid te hebben misbruikt door « langer dan noodzakelijk de
verslaving van patienten in stand te houden >>; die dubbelzinnigheid, waardoor
het Hof de wettelijkheid van de bestreden beslissing onmogelijk kan nagaan,
gelijkstaat met het ontbreken van motieven (schending van artikel 97 van de
Grondwet);
derde onderdeel, de beoefenaar van de
geneeskunde de vrije keuze heeft van de
middelen die moeten worden aangewend
voor het instellen en uitvoeren van de
behandeling; men hem niet mag verwijten die vrijheid te hebben misbruikt
wanneer de behandeling succesvol is en
dus tot genezing leidt; de bestreden beslissing, in zoverre zij eiser verwijt de
vrijheid die hij krachtens de wet heeft,
te hebben misbruikt, niettegenstaande
het door hem aangevoerde sukses van
ZIJn behandeling, het in het middel aangewezen algemeen rechtsbeginsel miskent en artikel 11 van het koninklijk beslUit nr 78 van 10 november 1967
SC'hendt, ZIJ derhalve de bevoegdheid
verschnJdt d1e de wet toekent aan de
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raden van de Orde, waarvan de beoefenaars van de geneeskunde afhangen, om
de fouten te bestraffen die zijn begaan
in de uitoefening van hun beroep of naar
aanleiding ervan, en met name het bestraffen van het misbruik van hun vrijheid (schending van de artikelen 6, 2°,
van het koninklijk besluit nr. 79 en 11,
tweede lid, van het koninklijk besluit
nr. 78, die in het middel worden aangewezen, en miskenning van het daarin
vastgelegde algemeen rechtsbeginsel) :

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de bestreden beslissing, zoals blijkt uit haar in het
antwoord op het tweede middel
weergegeven bewoordingen, vaststelt dat eiser, althans voor de periode van het jaar 1982 v66r 27 december, voor sommige patii:~nten dosissen verdovende middelen heeft voorgeschreven die zo aanzienlijk zijn
dat hij aldus « door zijn zwakheid,
lichtzinnigheid of
onvoorzichtigheid » « langer dan noodzakelijk >>
de verslaving van die patii:~nten in
stand heeft gehouden en dat hij aldus zijn therapeutische vrijheid
heeft misbruikt;
Dat uit die vermeldingen volgt dat
de bestreden beslissing, zonder aan
de in het tweede onderdeel aangeklaagde dubbelzinnigheid te lijden,
impliciet doch zeker oordeelt dat het
langer dan noodzakelijk in stand
houden van verslaving een misbruik
van de therapeutische vrijheid uitmaakt, ook al beweerde eiser dat
zijn behandeling tot << successen >>
had geleid;
Dat de raad van beroep derhalve
niet omstandiger hoefde te antwoorden op het in het eerste onderdeel
aangewezen verweer van eiser;
Dat het eerste en het tweede onderdeel niet kunnen worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat de regel dat elke beoefenaar van de geneeskunde
vrij de behandelingswijze van zijn
patienten mag kiezen, vastgelegd in
artikel 11, eerste lid, van het
koninklijk besluit nr. 78 van 10 no-
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vember 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, in het Belgisch recht niet als
een algemeen rechtsbeginsel geldt;
Dat het onderdeel, in zoverre het
de miskenning van een dergelijk beginsel aanvoert, faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, artikel 11, tweede lid, van voornoemd koninklijk besluit nr. 78,
overeenkomstig de algemene regel
ingevoerd bij artikel 6, tweede lid,
van het koninklijk besluit nr. 79 betreffende de Orde der Geneesheren,
bepaalt dat de raden van de Orde
van Geneesheren de misbruiken van
de vrijheid beteugelen, waarvan met
name de beoefenaars aangewezen in
artikel 2 van dit besluit genieten bij
de keuze van de middelen die aangewend moeten worden, hetzij voor
het stellen van de diagnose, hetzij
voor het instellen en uitvoeren van
de behandeling;
Dat de raad van beroep door, op
grond van de reeds weergegeven redenen, vast te stellen dat eiser langer dan noodzakelijk de verslaving
van sommige van zijn patienten in
stand had gehouden, naar recht beslist, zonder zijn bevoegdheid te
overschrijden en zonder de in dit
onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen te schenden, dat eiser zijn
therapeutische vrijheid had misbruikt en dat hem deswege een
sanctie moest worden opgelegd;
Dat het onderdeel, in zoverre, niet
kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot betichting van valsheid bij tussengeschil; veroordeelt eiser in de kosten.
13 november 1986 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings,
procureur-generaal - Advocaten mrs.
Draps en De Bruyn
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KAMER -

13 november 1986

RECHTERLIJK GEWIJSDE -

STRAFZAKEN - GEZAG VAN HET GEWIJSDE OP DE
STRAFVORDERING- OMVANG.

Het gezag erga omnes van het gewijsde
op de strafvordering dekt enkel hetgeen door de strafrechter zeker en
noodzakelijk is beslist, met inachtneming zowel van het dispositief als van
de motieven die de noodzakelijke
grondslag ervan uitmaken (1). (Algemeen beginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken.)

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WERKEN T. BENACETIA, ROYALE BELGE N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7550)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1985 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
rniskenning van het algemeen beginsel
betreffende het gezag van gewijsde in
strafzaken op de burgerlijke rechtsvordering, dat met name is vastgelegd in artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering en in artikel
6 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest eisers conclusie ten
betoge : 1' dat « uit een door zijn diensten uitgevoerde studie bleek dat de weg
conform het plan van uitvoering van de
werken was, wat elke inklinking, verzakking van de paklaag of enige andere vervorming uitsloot, dat de normale waterafvloeiing overal was verzekerd en dat
de stroefheid van het bedoelde wegvak
aanvaardbaar is; dat de weg aldus geen
constructiefout vertoont nu zijn weerbestendigheid goed is »; 2' dat niet was aangetoond dat het slippen van verweerders
voertuig door de waterplas op de rijbaan
was veroorzaakt; dat die verweerder zelf

1----------------(1) Cass., 19 nov 1983, A.R. nr 3524
(A.C., 1983-84, nr 175), zie Cass., 16 sept. 1982,
A.R nr 6618 (1b1d., 1982-83, nr 42), 3 nov
1986, AR nr 7494 (1b1d. 1986-87, nr 138)
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toegaf dat zijn voertuig was geslipt na
een klapband, en 3° dat hoe dan ook « de
eerste rechter, op grond van de vrijspraak van Benacetta (thans verweerder), niet automatisch mocht beslissen
dat eiser aansprakelijk was voor het ongeval, beantwoordt door te zeggen « dat
het gezag van gewijsde in strafzaken
niet enkel het dispositief van de beslissing dekt maar ook de motieven die de
noodzakelijke grondslag ervan vormen
en daarmee onlosmakelijk verbonden
zijn; dat dit beginsel niet enkel verbiedt
dat wordt gepleit dat de schade geheel of
gedeeltelijk is veroorzaakt door de fout
van Benacetta, maar eveneens dat de
materialiteit van de door de strafrechter
vastgestelde feiten waarop de vrijspraak
is gegrond, opnieuw in het geding wordt
gebracht, afgezien van het bestaan van
een fout van het bestuur dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van de weg;
dat aldus de aanwezigheid niet kan worden betwist van een plas water van 4 tot
5 centimeter diepte over een lengte van
35 meter langs de rechterzijde van de
rijbaan in de richting Philippeville, net
na f'en bocht, en dat die plas water niet
was gesignaleerd; ... dat de rechter dus
thans nog bevoegd blijft om vrij te oordelen of de aanwezigheid op de nationale
weg nr. 5 van een belangrijke en niet te
voorziene hindernis die het ongeval
heeft veroorzaakt, (eisers) aansprakelijkheid in het gedrang kan brengen wegens
de fout van zijn organen of wegens zijn
hoedanigheid van bewaarder van de
weg »; ... dat de eerste rechter terecht
heeft aangenomen dat een 4 tot 5 centimeter diepe en 35 meter lange waterplas, over de hele breedte van een rijstrook, net na een bocht op een nationale weg met tweerichtingsverkeer, die
14 meter breed is en uit vier rijstroken
bestaat, een abnormaal gevaar uitmaakt
... •; en doordat het arrest, na deze overwegingen, beslist dat eiser aansprakelijk
was zowel wegens een gebrek van de
weg, waardoor het ongeval is veroorzaakt, als wegens het niet signaleren
van een dergelijk gebrek,
terwijl de beslissing van het strafgerecht ten aanzien van een beklaagde
geen gezag van gewijsde heeft ten aanzien van een derde die later wegens dezelfde feiten voor de strafrechter of de
civiele rechter wordt vervolgd, nu die beslissing hem noch nadeel noch voordeel
kan opleveren; elke andere uitlegging
erop zou neerkomen, in strijd met artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek, aan
een beslissing tot vrijspraak of tot buitenvervolgingstelling de draagwijdte van
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een reglementaire beslissing te verlenen;
hoewel het gezag van de beslissing tot
vrijspraak van de verweerder elk pleidooi verbiedt ten betoge dat er geen
« niet te voorziene en belangrijke » plas
stilstaand water zou zijn geweest en dat
hij dus een fout zou hebben begaan, het
daarentegen onjuist is dat de vaststelling
van het bestaan van een dergelijk gebrek of een dergelijke hindernis en van
het oorzakelijk verband met het ongeval
zou kunnen worden tegengeworpen aan
eiser, die voor het strafgerecht niet bij
het geding was betrokken en tegen wie
een rechtsvordering tot schadevergoeding op grond van dezelfde feiten wordt
gevoerd; daaruit volgt dat het arrest,
door als vaststaande en onbetwistbaar
aan te nemen, gelet op het gezag van gewijsde van de beslissing tot vrijspraak
van verweerder, dat de weg waarop het
litigigeuze ongeval gebeurde, een gebrek
vertoonde, te weten de aanwezigheid
« van een plas stilstaand water van 4 tot
5 centimer diepte over een lengte van 35
meter over de hele breedte van een rijstrook •, dat eiser een fout heeft begaan
door dat gebrek niet te signaleren en dat
het gebrek de oorzaak was van het ongeval, dat dus niet werd veroorzaakt door,
bijvoorbeeld, de toevallige klapband van
verweerders voertuig, het in de aanhef
vermelde algemeen beginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken miskent
en artikel 6 van het Gerechtelijk Wethoek schendt :

Overwegende dat het gezag erga
omnes van het gewijsde op de strafvordering enkel hetgeen dekt dat de
strafrechter zeker en noodzakelijk
heeft beslist, met inachtneming zowel van het beschikkende gedeelte
als van de motieven die de noodzakelijke grondslag ervan uitmaken;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat dit beginsel « niet enkel
verbiedt dat wordt gepleit dat de
schade geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door de fout van Benacetta, maar eveneens dat de materialiteit van de door de (straf)rechter
vastgestelde feiten waarop de vrijspraak is gegrond, opnieuw in het
geding wordt gebracht, afgezien van
het bestaan van een fout van het bestuur dat verantwoordelijk is voor
het onderhoud van de weg; dat aldus de aanwezigheid niet kan worden betwist van een plas water van
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4 tot 5 centimeter diepte over een
lengte van 35 meter langs de rechterzijde van de rijbaan in de richting Philippeville, net na een bocht,
en dat die plas water niet was gesignaleerd »;
Dat het arrest, door aldus het gezag van gewijsde erga omnes te
hechten aan de vaststelling door de
strafrechter van de feiten die de
noodzakelijke grondslag van de beslissing tot vrijspraak van verweerder hebben gevormd, het algemeen
rechtsbeginsel niet miskent en evenmin de in het middel aangewezen
wetsbepalingen schendt;
Overwegende dat, voor het overige, het arrest niet onder aanvoering
van het gezag van gewijsde in strafzaken beslist : 1o dat de vastgestelde
onvolkomenheid op een gebrek wijst
dat de aard of de structuur van de
weg aantast; 2° dat eiser een fout
heeft begaan door het bestaan van
dat gebrek niet te signaleren; 3° dat
die fout de enige oorzaak van het
ongeval is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
13 november 1986 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Simont.
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1° BEWIJS -

14 november 1986

BGRGERLIJKE ZAKEN - GESCHRIFTEN MISKENNING VAN BEWIJSKRACHT - BEGRIP.
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2° KOOPHANDEL, KOOPMAN -

HANDELSPRAKTIJKEN - RECHTSVORDERING TOT
STAKING- BESTAANSVOORWAARDE.

3° KOOPHANDEL, KOOPMAN -

HANDELSPRAKTIJKEN - RECHTSVORDERING TOT
STAKING - BELANG BEOORDELING TIJDSTIP.

4° VORDERING IN RECHTE -

HANDELSPRAKTIJKEN - RECHTSVORDERING TOT
BELANG BEOORDELING STAKING TIJDSTIP.

1" De bewijskracht van een akte wordt

niet miskend door een interpretatie
van die akte die met de termen ervan
niet onbestaanbaar is.
2" De rechtsvordering tot staking van
een met de eerlijke gebruiken op handelsgebied strijdige daad heeft geen
reden van bestaan wanneer de gelaakte daad voltooid is en degene die ze
heeft verricht, er definitief mee opgehouden heeft voordat de vordering
werd ingesteld (1).

3" en 4" Wanneer een met de eerlijke gebruiken op handelsgebied strijdige
daad pas na het instellen van de rechtsvordering tot staking werd stopgezet,
moet het belang van de eiser bij de
vordering worden beoordeeld naar het
tijdstip waarop de vordering is ingesteld (2).

0

{LANGLOIS EN C P.V.B.A. T. SCANDINAVIAN UNDERWRITERS AGENCY STICHTING NAAR NEDERLANDS RECHT)
ARREST

(A.R. nr. 5112)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 mei 1985 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
(1) Zie Cass., 30 maart 1960 (Bull. en
Pas., 1960, I, 889); 4 sept. 1969 (A.C., 1969, 6);
FREDERICQ, Handboek van Belgisch Handelsrecht, I, nr. 462; VAN RYN, • Principes de droit
commercial •, I, blz. 232; R.P.D.B., v" propriete
commerciale, nr. 151.
(2) Zie Cass., 20 okt. 1972 (A.C., 1973, 180);
16 nov. 1973 (A.C., 1974, 311).
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Over het middel, afgeleid uit de scherr- zonder voorwerp geworden is >>, anderding van de artikelen 1319, 1320, 1322 zijds, wat de dagvaarding van 11 juni
van het Burgerlijk Wetboek, 8, 556, 700, 1982 betreft, << dat Michel Maes niet
702, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, 54, meer in dienst is van (verweerster), zo54bis, 55, 55bis, 59 van de wet van 14 juli dat ook, wat dit deel van de vordering
1971 op de handelspraktijken, als gewij- betreft, (eiseres) van geen belang meer
zigd door de wet van 4 augustus 1978 en kan doen blijken >>, en ten slotte, wat de
97 van de Grondwet,
kosten betreft, dat « kan vastgE:steld wordoordat, om de vorderingen van eise- den dat het optreden van Michel Maes
res tot staking te verwerpen die ertoe namens (verweerster), in feitelijke omstrekken, enerzijds, te doen vaststellen standigheden zoals cloor (verweerster)
dat verweerster een met de handelsge- uiteengezet en op essentiele onderdelen
bruiken strijdige daad had gepleegd door door (eiseres) niet tegengesproken, geen
aan haar aangestelde Maes de opdracht daad van oneerlijke mededinging uitte hebben toevertrouwd de belangen van maakt, nu blijkt dat hij geenszins op oneen partij ms. Spica te behartigen, ter- eerlijke, uitdagende of ruchtbarende wijwijl hij de belangen van de tegenpartijen ze is tussengekomen in het dossier dat
in dienst van zijn vroegere werkgever, hij voordien reeds behandelde in opeiseres, behartigd had, en dientengevolge dracht van (eiseres) >>,
de staking te doen bevelen (dagvaarding
terwijl, eerste onderdeel, uit de aanmavan 11 juni 1982) en, anderzijds, te doen ning van 14 maart 1985 blijkt dat eiseres
vaststellen dat verweerster, handelaar van verweerster overlegging eiste van
zijnde, een inbreuk had gepleegd op de niet meegedeelde stukken die op een peartikelen 54 en 54bis van de wet op de riode, gaande van 1982 tot en met 1984,
handelspraktijken door niet ingeschre- betrekking hadden, maar die vreemd waven te zijn in het handelsregister en ren aan elke latere toestand; door uit dedientengevolge de onmiddellijke staking ze aanmaning af te leiden dat eiseres
te horen bevelen van iedere activiteit « het er derhalve mee eens is dat de ge(dagvaarding van 20 september 1982), grondheid van de vordering tot staking
het arrest overweegt dat er uit een aan- beoordeeld wordt op grand van de huidimaning van 14 maart 1985 kan worden ge situatie >>, waarvan het arrest vastafgeleid dat eiseres << het er derhalve stelt dat die zich in 1985 wijzigde, het armee eens is dat de gegrondheid van de rest aan de aanmaning van 14 maart
vordering tot staking beoordeeld wordt 1985 een interpretatie geeft welke onv:!rop grand van de huidige situatie >>, als- enigbaar is met haar inhoud, zin en
mede dat, << i.v.m. de vermelding dat de- draagwijdte, zodat het de bewijskracht
ze aanmaning op 14 maart 1985 bete- van de aanmaning door akte van gekend werd aan de " afdelingszetel " van rechtsdeurwaarder Marc Beerten, met
(verweerster) te Antwerpen, waar de ge- standplaats te Antwerpen, Justitierechtsdeurwaarder sprak met " Michel straat 20, van 14 maart 1985, op verzoek
Maes, haar aangestelde " », deze vast- van eiseres aan verweerster miskent
stelling van de gerechtsdeurwaarder (schending van de artikelen 1319, 1320
« geenszins impliceert, gelet op de notaen 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
riele akte van 6 februari 1985 en de intweede onderdeel, de vordering tot stahoud van het protestschrijven van 21
maart 1985, dat er op 14 maart 1985 nog king van handelingen in strijd met de
een vestiging zonder rechtspersoonlijkheid eerlijke handelsgebruiken noch zonder
van (verweerster) te Antwerpen bestond belang, noch zonder voorwerp is, zo de
of dat Michel Maes nog in dienst was aangevochten handeling noch voltooid is
van (verweerster) >>, en dat << (eiseres) noch definitref beeindigd werd op het
evenmin aantoont dat de opgerichte ogenblik van het instellen van de rechtsnaamloze vennootschap slechts een vordering; door het verwerpen van de
schijnvennootschap zou zijn, en geen vorderingen tot staking op grand dat
van (verweerster)• juridisch onafhanke- << nu (eiseres) voldoening heeft bekomen
lijke entiteit >>, en beslist, enerzijds, wat doordat de Antwerpse vestiging van (verde dagvaarding van 20 september 1982 weerster) sedert 6 februari 1985 rechtsbetreft, dat, « nu (eiseres) voldoening persoonlijkheid heeft, en in het handelsregister is ingeschreven, zij geen
heeft bekomen doordat de Antwerpse
vestiging van (verweerster) sedert 6 fe- belang meer heeft bij het handhaven
bruari 1985 rechtspersoonlijkheid heeft van haar eis tot staking, die zonder vooren in het handelsregister is ingeschre- werp geworden is » en dat << Michel
ven, zij geen belang meer heeft bij het Maes niet meer in dienst is (...) zodat, wat
handhaven van haar eis tot staking, die dit deel van de vordering betreft, (eise
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res) van geen belang meer kan doen blijken », het arrest zich bij de beoordeling
van de gegrondheid van de vorderingen
tot staking, niet op het ogenblik van de
dagvaardingen van respectievelijk 20
september 1982 en 11 juni 1982 stelt en
derhalve de artikelen 54, 54bis, 55, 55bis
en 59 van de wet op de handelspraktijken van 14 juli 1971, als gewijzigd door
de wet van 4 augustus 1978, alsmede de
artikelen 700 en 702, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
derde onderdeel, de rechter tot staking
slechts rechtsmacht heeft om het bestaan van een handeling in strijd met de
eerlijke handelsgebruiken vast te stellen,
wanneer hij de staking ervan beveelt; de
appelrechters, die enerzijds de vorderingen van eiseres tot staking (als) zonder
voorwerp (zijnde) afwijzen en die anderzijds niettemin onderzoeken of het optreden van Maes al dan niet een daad van
oneerlijke mededinging uitmaakt, de
draagwijdte van hun rechtsmacht onwettig uitoefenen en derhalve de artikelen 8
en 556 van het Gerechtelijk Wetboek,
alsmede de artikelen 55, 55bis en 59 van
de wet van 14 juli 1971 op de handelspraktijken, als gewijzigd door de wet
van 4 augustus 1978, schenden;
vierde onderdeel, noch de bovenaangehaalde motieven van het arrest, noch andere, het middel van eiseres beantwoorden (aanvullende conclusie, pagina's 3 en
4), waarin gesteld werd dat « (verweerster) niet kan beweren haar activiteiten
te hebben gestaakt, daar zij weliswaar
somrnige bestanddelen van haar activum
(heeft) weggemaakt per 31 december
1984 doch anderzijds de handelsvennootschap pas per 18 februari 1985 actief is
geworden en dit overeenkomstig de
stichtingsakte; dat bijgevolg (verweerster) haar activiteiten heeft voortgezet
en trouwens nog steeds voortzet »; dit gebrek aan antwoord op de aanvullende
conclusie van eiseres een schending van
artikel 97 van de Grondwet uitmaakt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest beslist « dat uit de aanmaning (... ) kan
afgeleid worden dat (eiseres) niet aileen belang hecht aan het feit dat
(verweerster) ten tijde van de dagvaardingen (... ) handelaar was, maar
ook in 1984, en het er derhalve mee
eens is dat de gegrondheid van de
vordering tot staking beoordeeld
wordt op grand van de huidige situatie »;
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Overwegende dat het arrest aldus
eerst tot de vaststelling komt van
het belang dat eiseres hecht aan het
feit dat verweerster ook in 1984 nog
handelaar was; dat het vervolgens
aan die vaststelling de gevolgtrekking verbindt dat eiseres het ermee
eens is dat de gegrondheid van haar
vordering wordt beoordeeld op
grand van « de huidige situatie »;
Overwegende dat het onderdeel
slechts tegen het tweede deel van de
motivering opkomt; dat het arrest
echter in dit tweede deel de akte
niet of niet meer interpreteert, maar
uit een bekend feit, namelijk de
vaststelling die in het eerste deel
wordt verricht, een gevolgtrekking
afleidt om te besluiten tot een onbekend feit, namelijk het akkoord van
eiseres betreffende de beoordeling
van de gegrondheid van haar verdering op grand van « de huidige situatie »;
Dat, indien de gevolgtrekking verkeerd is afgeleid, zulks geen scherrding van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek uitmaakt;
Dat het onderdeel, dat melding
maakt van wettelijke bepalingen die
geen verband houden met de aangevoerde grief, niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat de appelrechters oordelen
dat de gegrondheid van de vordering van eiseres slechts dient te
worden beoordeeld op grand van
« de huidige situatie »; dat eiseres
tegen dat oordeel tevergeefs is opgekomen in het eerste onderdeel;
Dat de appelrechters derhalve,
ingevolge dat oordeel, er zich toe
konden beperken te onderzoeken
aan de hand van « de huidige situatie » of de aan verweerster verweten
tekortkomingen nog bestonden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster het volledige
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vermogen van haar Belgische vesti- daaraan niet afdoet dat zij verkeerging in de bij notariele alde van 6 delijk ook het belang van verweerfebruari 1985 opgerichte handelsven- ster naar een tijdstip na het instelnootschap heeft ingebracht; dat het len van de vordering onderzoeken;
arrest beslist dat niet blijkt dat er
Dat het onderdeel niet kan worop 14 maart 1985 nog een vestiging den aangenomen;
zonder rechtspersoonlijkheid van
verweerster bestond;
·
Dat het arrest aldus, oordelend op
grand van « de huidige situatie », de
conclusie van eiseres beantwoordt,
Om die redenen, verwerpt de
waarbij het verder niet diende in te
gaan op de conclusie in zoverre deze voorziening; veroordeelt eiseres in
betrekking had op de vroegere si- de kosten.
tuatie;
14 november 1986 - 1' kamer - VoorDat het onderdeel niet kan wor- zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitden aangenomen;
ter - Verslaggever : de h. Caenepeel,
raadsheer Gelijkluidende conclusie
Wat het derde onderdeel betreft: van
de h. Krings, procureur-generaal Overwegende dat de rechtsvorde- Advocaten : mrs. Dassesse en Simont.
ring tot staking van een met de eerlijke gebruiken op handelsgebied
strijdige daad geen reden van bestaan heeft wanneer de gelaakte
daad voltooid is en degene die ze
heeft verricht, er definitief mee opgehouden heeft voordat de vorde- Nr. 161
rfng werd ingesteld;
Dat de rechtsvordering echter wel
1' KAMER- 14 november 1986
een reden van bestaan heeft wanneer de gelaakte handeling pas na
het instellen van de vordering· is WOONPLAATS - KEUZE VAN WOONPLAATS
stopgezet;
- DRAAGWIJDTE.
Dat het belang voor de eiser bij
de vordering derhalve dient te wor- Keuze van woonplaats is speciaal en
geldt voor alle aan de uitvoering van
den beoordeeld naar het tijdstip
de akte verbonden gevolgen (1).
waarop de vordering is ingesteld;
Overwegende dat daaruit volgt dat
het arrest verkeerdelijk zegt dat ei- (PRECAM N.V. E.A. T. BLACK STAR LINE LTD.
ser « van geen belang meer doet
VENN. NAAR GHANEES RECHT)
blijken »; omdat Maes na het instelhm van de vordering de dienst van
(A.R. nr. 5179)
verweerster heeft verlaten;
Dat het echter ook beslist dat het
ARREST
optreden van Maes geen daad van
oneerlijke mededinging uitmaakte,
en het deswege eiseres in de kosten
veroordeelt;
HET HOF; - Gelet op het bestreDat met dit laatste de appelrech- den arrest, op 28 november 1984
ters doen wat ze dienden te doen, door het Hof van Beroep te Antwernamelijk te onderzoeken of de han- pen gewezen;
deling van Maes strijdig was met de 1---------------eerlijke handelsgebruiken en, daar
(1) Cass., 28 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1303);
het antwoord ontkennend is, eiseres LAURENT, II, nr. 110, biz. 140-141, R.P.D.B.,
in de· kosten te veroordelen; dat Dimicile elu, nr. 14, 3°.
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Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 111, 1349, 1353 van
het Burgerlijk Wetboek, 39, eerste lid, 40
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van
de Grondwet,
doordat het arrest, om het beroepen
vonnis te bevestigen dat een uitvoerend
beslag, door de eiseressen gelegd op
grond van verstekvonnissen van 8 juni
1982 en 27 februar.i 1984 van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, opgeheven heeft, aanneemt dat de eiseressen de gekozen woonplaats van verweerster te Antwerpen kenden op het ogenblik van de betekening van die vonnissen en beslist dat de desbetreffende
betekeningen in het buitenland ongedaan zijn, zodat deze vonnissen, bij gebreke van kracht van gewijsde, niet kunnen worden uitgevoerd, op grond : « dat
(de eiseressen) naar aanleiding van een
vorige te Antwerpen tegen (verweerster)
gevoerde procedure het gedinginleidend
exploot van dagvaarding aan de gekozen
woonplaats van (verweerster) te Antwerpen op 8 februari 1980 deden betekenen,
waaromtrent door gedaagde partij nooit
geprotesteerd werd; dat nochtans evenmin blijkt dat (verweerster) ten deze (de
eiseressen) ooit voorheen bij afzonderlijke akte omtrent haar keus van woonst
ingelicht was; dat, waar alle verdere
briefwisseling naar aanleiding van kwestige procedure tot in 1983 via het kanaal
van de N.V. Continental Lines te Antwerpen gevoerd werd, het evident is dat (de
eiseressen) ten tijde van de latere te
Antwerpen tegen (verweerster) gevoerde
prc;cedure geen onwetendheid omtrent
diens gekozen woonplaats konden voorhouden »,
terwijl, eerste onderdeel, een impliciete keuze van woonplaats niettemin vaststaand moet zijn; volgens het specialiteitsbeginsel een keuze van woonplaats
slechts geldt voor een bepaalde daad of
een reeks daden die met elkaar verbonden zijn, zodat een keuze van woonplaats, gedaan naar aanleiding van een
vorige procedure, niet blijft bestaan voor
een andere procedure; uit het enkele bestaan van een door eerste verweerster
gekozen woonplaats bij haar agent, de
N.V. Continental Lines te Antwerpen,
naar aanleiding van een vorige procedure het arrest niet kon afleiden dat deze
gekozen woonplaats eveneens geldig was
voor de procedure die tot de verstekvonnisen van 8 juni 1982 en 27 maart 1984
leidde en dat de eiseressen deze gekozen
woonplaats kenden, zonder de artikelen
111 van het Burgerlijk Wetboek, 39 en 40
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van het Gerechtelijk Wetboek te schenden; vermoedens gevolgtrekkingen zijn
die de rechter afleidt uit een bekend feit
om te besluiten tot een onbekend feit;
het enkele bestaan van een gekozen
woonplaats in een vorige procedure geen
verband houdt met het al dan niet bestaan van dezelfde gekozen woonplaats
in een latere procedure, zodat het arrest
het bestaan van een gekozen woonplaats
in een vorige procedure niet heeft kunnen aannemen als vermoeden van het
bestaan van dezelfde gekozen woonplaats in een latere procedure zonder de
artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek te schenden;
tweede onderdeel, noch bovenvermelde
noch andere motieven van het arrest
antwoorden op de conclusie van de eiseressen die staande houden dat de gekozen woonplaats, naar aanleiding van een
vorige procedure, niet het bestaan aantoonde van dezelfde gekozen woonplaats,
nu het enerzijds ging om een ander
schadedossier dat betrekking had op een
verscheping vanuit Antwerpen en anderzijds in het vorige dossier een reeks elementen het bestaan van een stilzwijgende woonplaatskeuze aantoonden (verscheping vanuit Antwerpen, briefwisseling met Continental Lines, optreden van
Continental Lines om uitstel van verjaring toe te staan); dit gebrek aan motivering een schending van artikel 97 van
de Grondwet uitmaakt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat de verweerders voor de
beslagrechter de opheffing vorderden van een beslag dat de eiseressen hadden gelegd op een aan verweerste~ toebehorend zeeschip, na
be~ek~nmg van verstekvonnissen op
8 JUlll 1982 en 27 maart 1984, uitgesproken door de Rechtbank van
Koophandel te Antwerpen; dat het
arrest het beslag opgeheven verklaart op grond dat de betekeningen
van de vonnissen, krachtens artikel
40, vierde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, ongedaan zijn, daar zij gedaan werden in het buitenland en
niet aan de gekozen woonplaats van
verweerster in Belgie;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de eiseressen in een vroegere procedure verweerster hadden
gedagvaard aan de door haar geko-
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zen woonplaats bij haar agent te
Antwerpen en dat aile verdere briefwisseling naar aanleiding van die
procedure via de agent werd gevoerd; dat het arrest daaruit afleidt
dat de eiseressen, met betrekking
tot Iatere procedures, namelijk die
welke geleid hebben tot de verstekvonnissen van 8 juni 1982 en 27
maart 1984, geen onwetendheid omtrent de gekozen woonplaats van
verweerster konden voorwenden;
Overwegende dat het arrest aldus
beslist dat verweerster voor de latere procedures keuze van woonplaats
heeft gedaan bij haar agent te Antwerpen en dat de eiseressen dat
wisten;
Overwegende echter dat, volgens
artikel 111 van het Burgerlijk Wethoek, woonplaats wordt gekozen
voor de uitvoering van een akte; dat
zulks meebrengt dat de keuze van
woonplaats speciaal is en dat ze
geldt voor aile aan de uitvoering
van de akte verbonden gevolgen; dat
het arrest derhalve die wetsbepaling
schendt door uit de vaststelling dat
verweerster voor een vroegere procedure keuze van woonplaats had
gedaan bij haar agent te Antwerpen, en dat de briefwisseling naar
aanleiding van die procedure via de
agent werd gevoerd, af te leiden dat
die keuze van woonplaats ook gold
voor andere procedures;
Dat het onderdeel gegrond is;

Nr. 162
1' KAMER- 14 november 1986

AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - OVEREENKOMSTEN
EN SUBROGATIE - BESTUURS- EN ONDERWIJZEND PERSONEEL VAN EEN STAATSONDERWIJSINRICHTING SCHADE OPGELOPEN
DOOR EEN PERSONEELSLID EN VEROORZA.I\KT DOOR EEN DERDE - REGRESVORDERING VAN DE STAAT TEGEN DE DERDE VOORWAARDE.

Wanneer een lid van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel van de inrichtingen
voor kleuter-, Jager en buitengewoon,
middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede
van de internaten welke van die inrichtingen afhangen, of een lid van de
inspectiedienst die belast is met het
toezicht op die inrichtingen, afwezig is
ten gevolge van een ongeval veroorzaakt door de schuld van een derde,
dan kan de Staat, die krachtens artikel
18 van het koninklijk besluit van 15 januari 1974 in de rechten treedt van gezegd personeelslid, tegen de derde,
door wiens schuld het ongeval werd
veroorzaakt, een regresvordering wegens uitbetaalde wedden instellen.

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. NATIONALE
OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR
T. WILLEMSEN)
ARREST

(A.R. nr. 5180)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Gent.
14 november 1986 - 1' kamer- Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Caenepeel,
raadsheer Gelijkluidende conclusie
van de h. Krings, procureur-generaal Advocaten: mrs. Dassesse en Simont.

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 16 april 1985 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1134, 1135, 1249,
1250, inzonderheid 1", 1317, 1319, 1320,
1322, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 18 van het koninklijk besluit
van 15 januari 1974, genomen ter uitvoering van artikel 160 van het koninklijk
besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling
van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van
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het opvoedend hulppersoneel, van het
paramedisch personeel der inrichtingen
voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen, en van de !eden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op
deze inrichtingen, en 97 van de Grandwet,
doordat het arrest de vordering van eiser tot vergoeding van de schade die hij
had geleden als gevolg van de arbeidsongeschiktheid van een leraar aan wie verder wedde, nieuwjaarspremie en vakantiegeld was uitbetaald, afwijst op grand
dat: << (eiser) uitsluitend vordert wat
hem, also£ hij de verzekeraar was, door
subrogatieverklaring werd overgedragen;
het slachtoffer, de onderwijzer, zijn wedde heeft ontvangen tijdens de periode
van werkonbekwaamheid, zonder onderbreking volgens het statuut, en derhalve
in zijn wedde geen schade heeft geleden;
de moeilijkheid rust in de aanwijsbare,
bewijsbare schade, zoals blijkt uit de
hierna gestelde voorbeelden; de schade
geleden door de Staat als persoon moeilijk aanwijsbaar is; ten aanzien van de
aansprakelijke derde alleen vaststelt dat
deze niet tot meer kan gehouden zijn
dan tot beloop van de totaliteit van de
schade, dit is samengenomen de schade
geleden door de Staat en de schade geleden door het slachtoffer; in de aangehaalde rechtspraak als voorbeeld gesteld.
wordt van de schade geleden door de
Staat : de kosten veroorzaakt door de
vervanging van de onderwijzer afwezig
door werkonbekwaamheid ingevolge ongeval; het ook denkbaar is dat de onderwijzer niet vervangen wordt, in welk geval schade kan ontstaan voor de gemeenschap, of voor bepaalde personen of door
een desorganisatie van diensten - zoals
het ook denkbaar is dat de onderwijzer
vervangen wordt door de zorgen van niet
voor deze vervanging bezoldigde andere
onderwijzer; (eiser) in deze zaak geen
enkele van deze laatste schadegevallen
bewijst noch zelfs als mogelijk aanmerkt; waar alleen de wedde als schade
gevorderd wordt, dient vastgesteld dat
deze schade niet geleden werd door de
aangestelde, en dat de wedde ook niet
als schadevergoeding door de Staat werd
betaald maar uit oorzaak van het statuut >>; het arrest verder de stelling van
eiser dat de wedde van het slachtoffer
enkel als voorschot werd betaald, verwerpt op grand dat: << de subrogatieverklaring (" ... subrogeer de Belgische
Staat ... tot beloop van de wedde die mij
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als voorschot betaald werd voor de tijd
van mijn afwezigheid uit de dienst te
wijten aan het ongeval ... ") de woorden
als voorschot stelt tegenover de wedde,
zonder aan te duiden waarin de betaling
van de wedde kan gelden als voorschot
van wedde; deze subrogatieverklaring bedoeld in artikel 18 van het koninklijk besluit van 15 januari 1974 nooit meer kan
'inhouden dan de overdracht van rechten
die de aangestelde zelf - in werkelijkheid en niet fictief - tegen de derde kon
verhalen; (eiser) evenmin zijn stelling
kan steunen op het onderscheid tussen
het in dienst zijn of niet in dienst zijn op
het ogenblik van het ongeval, welk onderscheid belangrijk kan zijn voor de
aansprakelijkheid van de Staat, maar
geenszins voor de omvang van de schade, nog minder voor de bepaling van de
persoon die de schade geleden heeft; de
vereiste volgens welke de werkelijke
schade, en alleen deze, in aanmerking
komt voor vergoeding, insluit dat de
fictie van de Staat-als-eigen-verzekeraar,
en de vergelijkingen met de rechtsverhoudingen in private bedrijven, evenmin
ter zake dienend zijn >>,

terwijl, eerste onderdeel, deze motieven het niet mogelijk maken uit te maken of de feitenrechters de vordering
van eiser afwijzen omdat zij van oordeel
zijn dat eiser geen eigen schade vordert,
maar enkel de bedragen waarin hij gesubrogeerd is en hij niet bewijst dat de benadeelde enige schade heeft geleden, of
omdat eiser niet bewijst dat hij zelf enige schade heeft geleden, of wegens het
gebrek aan oorzakelijk verband tussen
de fout van verweerder en de betaling
van de gevorderde bedragen, of ten slotte omdat de benadeelde eiser in zijn
rechten niet kon subrogeren; deze motieven derhalve onnauwkeurig zijn en het
Hof niet de mogelijkheid laten zijn wettigheidscontrole uit te oefenen; het arrest derhalve niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, eiser in zijn verzoekschrift tot hager beroep, waarnaar
hij in zijn conclusie verwees, uitdrukkelijk staande hield (blz. 3 bovenaan) dat,
indien de eerste rechter in zijn motivering zou gevolgd worden, eiser op twee
wijzen verlies zou lijden, namelijk door
bij de tijdelijke ongeschiktheid van een
ambtenaar een interimkracht te benoemen en terzelfder tijd de arbeidsongeschikte leraar te blijven betalen; eiser
voorts betoogde dat hij zonder het ongeval geen « verarming >> zou hebben gele-
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den, terwijl hij thans wegens het ongeval geen beroep heeft kunnen doen op
de arbeidsprestaties van de leraar die
het slachtoffer werd van het ongeval; eiser de door hem geleden schade begrootte op het loon dat hij diende uit te betalen aan de leraar die het slachtoffer
werd van een ongeval buiten dienstverband, zonder hiervoor prestaties te kunnen ontvangen; eiser aldus betoogde dat
hij een eigen schade geleden had door,
enerzijds, een interimkracht te moeten
benoemen en betalen, en, anderzijds, de
wedde aan het slachtoffer uit te betalen
zonder hiervoor prestaties te ontvangen;
eiser de vergoeding van deze schade vorderde; het arrest, dat oordeelt dat eiser
uitsluitend vordert wat hem, alsof hij de
verzekeraar was, door subrogatieverklaring werd overgedragen, en geen enkele
van de mogelijke « schadegevallen bewijst noch zelfs als mogelijk aanmerkt »,
van het verzoekschrift tot hager beroep
een interpretatie geeft die onveninigbaar
is met de bewoordingen, de zin en de
draagwijdte ervan en zodoende de bewijskracht ervan miskent (schending
van de artikelen 131'7, 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek) en een in
bedoeld verzoekschrift regelmatig voorgedragen en in zijn conclusie gehandhaafd middel niet beantwoordt (scherrding van artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, de vaststelling dat
een uitgave of prestatie een contractuele,
wettelijke of reglementaire rechtsgrond
heeft, niet voldoende is om het oorzakelijk verband tussen een onrechtmatige
daad van een derde en die uitgave of
prestatie te ontkennen, indien niet tevens vastgesteld wordt dat blijkens de
inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te
verrichten uitgave of prestatie definitief
voor rekening moet blijven van diegene
die zich ertoe heeft verbonden of die ze
ingevolge de wet of het reglement moet
verrichten, zelfs als de omstandigheid,
naar aanleiding waarvan tot uitvoering
van de uitgave of prestatie moet worden
overgegaan, een gevolg is van de onrechtmatige daad; het arrest dat, na te
hebben vastgesteld dat « alleen de wedde
als schade gevorderd wordt », beslist dat
« de wedde (... ) niet als schadevergoeding
door de Staat werd betaald maar uit oorzaak van het statuut "• zonder te onderzoeken of krachtens dit « statuut >> de
uitbetaalde wedde definitief voor rekening van eiser moest blijven, het wettelijk
oorzakelijkheidsbegrip
miskent
(schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek);
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vierde onderdeel, de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek degene
door wiens fout aan een ander schade is
veroorzaakt, verplicht die schade integraal te vergoeden, wat impliceert dat de
benadeelde teruggeplaatst wordt in de
toestand waarin hij zou zijn gebleven indien de fout waarover hij zich beklaagt,
niet was gepleegd; het arrest, in zoverre
het beslist dat eiser geen schade heeft
geleden omdat « de wedde (... ) niet als
schadevergoeding door de Staat werd betaald maar uit oorzaak van het statuut "•
zonder te onderzoeken, zoals het door eiser daartoe was uitgenodigd, of eiser
geen schade had geleden door, enerzijds,
een interimkracht te benoemen, en, anderzijds, de wedde van de arbeidsongeschikte leraar te betalen zonder daarvoor
prestaties te ontvangen, het wettelijk
schadebegrip miskent (schending van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek);
vijfde onderdeel, luidens artikel 1250,
1°, van het Burgerlijk Wetboek, de
schuldeiser die, met uitdrukkelijke en
gelijktijdige indeplaatsstelling, betaling
ontvangt van een derde persoon,
laatstgenoemde doet treden in zijn rechten en rechtsvorderingen tegen de schuldenaar; luidens artikel 18 van het
koninklijk besluit van 15 januari 1974
het personeelslid, dat afwezig is als gevolg van een ongeval veroorzaakt door
de schuld van een derde, zijn activiteitswedde slechts ontvangt op voorwaarde
dat hij de Staat, bij iedere betaling, ten
bedrage van de door de Staat gestorte
som in zijn rechten doet treden tegen
hem die het ongeval heeft veroorzaakt;
het personeelslid dat, met toepassing
van voornoemde bepaling, een betaling
van de Belgische Staat ontvangt, geen
betaling van wedde maar vergoeding
ontvangt van de schade die het als gevolg van zijn arbeidsongeschiktheid
heeft geleden; de Belgische Staat die,
met toepassing van voornoemde bepaling, aan een arbeidsongeschikt personeelslid een bedrag gelijk aan de activiteitswedde betaalt met indeplaatsstelling
door dit personeelslid in diens rechten,
niet zijn eigen schuld betaalt, maar de
schuld van de aansprakelijke derde; de
Belgische Staat aldus in de rechten en
rechtsvorderingen van het personeelslid
tegen de aansprakelijke derde treedt en,
met toepassing van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek, ten laste van die derde vergoeding kan vorderen van de schade die het personeelslid
geleden heeft; uit de vaststellingen van
het arrest blijkt dat het personeelslid ten

Nr. 163

357

HOF VAN CASSATIE

deze op 28 augustus 1980 een subrogatieverklaring had ondertekend waarbij hij
eiser in de plaats stelde van zijn rechten
tegen de aansprakelijke derde tot beloop
van de wedde die hem tijdens de duur
van de arbeidsongeschiktheid als voorschot werd uitbetaald; het arrest derhalve, in zoverre het beslist dat het arbeidsongeschikt personeelslid geen schade
heeft geleden nu het zijn wedde heeft
ontvangen tijdens de duur van de arbeidsongeschiktheid en dat de wedde anderzijds niet als schadevergoeding maar
als een eigen schuld van eiser werd betaald door eiser, die dientengevolge niet
in de rechten van het arbeidsongeschikt
personeelslid tegen de derde is getreden,
de wettelijke regels betreffende de conventionele subrogatie (artikelen 1249 en
1250, inzonderheid 1°, van het Burgerlijk
Wetboek), artikel 18 van voornoemd
koninklijk besluit van 15 januari 1974 en
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt, en de verbindende kracht van de subrogatieverklaring van 28 augustus 1980 miskent
(schending van de artikelen 1134 en 1135
van het Burgerlijk Wetboek) :

Wat het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de oorspronkelijke vordering van eiser ertoe strekte terugbetaling te verkrijgen van de wedde
en toelagen, tijdens de periode van
arbeidsongeschiktheid
uitbetaald
aan een onderwijzer aan wie een
ongeval overkwam dat door verweerder was veroorzaakt en waarvoor deze strafrechtelijk was veroordeeld;
Overwegende dat artikel 18, eerste lid, van het in het middel aangewezen koninklijk besluit van 15 januari 1974 luidt: « Is de afwezigheid
te wijten aan een ongeval veroorzaakt door de schuld van een derde,
dan ontvangt het personeelslid zijn
activiteitswedde op voorwaarde dat
hij de Staat bij iedere betaling ten
bedrage van de door de Staat gestorte som in zijn rechten doet treden tegen hem die het ongeval heeft
veroorzaakt »;
Overwegende dat, nu de appelrechters enerzijds aannemen dat
ten deze de wedde en toelagen, met
toepassing van voormeld artikel 18,
aan de getroffen onderwijzer door

eiser zijn betaald, en zij anderzijds
vaststellen dat die betaling, blijkens
de subrogatieverklaring van de getroffene, als voorschot gebeurde, het
arrest de in het onderdeel aangewezen wets- en reglementsbepalingen
schendt, door te beslissen dat eiser
uit artikel 18 van het koninklijk besluit van 15 januari 1974 en de bedoelde subrogatieverklaring geen regresrecht tegen verweerder kan putten;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
14 november 1986 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rauws, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de
h. Krings, procureur-generaal - Advocaten: mrs. Nelissen Grade, Biitzler.
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14 november 1986

1° HUUR VAN GOEDEREN -

HANDELSHUUR - ONDERVERHURING EN HUUROVERDRACHT- UITZETTING VAN DE HOOFDHUURDER- VERGOEDING- VOORWAARDE.

2° OVEREENKOMST
VERPL!CHTINGEN VAN
AANZIEN VAN DERDEN.

RECHTEN EN
PARTIJEN TEN

1o Wanneer, inzake handelshuurovereenkomsten, de onderhuurder aan wie de
handelszaak toebehoort, het goed in
gebruik houdt ondanks de uitzetting
van de hoofdhuurder, is geen vergoeding wegens uitzetting aan de hoofdhuurder verschuldigd.
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2o Derden zijn in de regel verplicht het

bestaan van overeenkomsten te erkennen en er oak rekening mee te houden
(1). (B.W., art. 1165.)

(ROGIER, VAN DE WALLE
T. BROUWERIJ R. VAN ROY EN CIE)
ARREST

(A.R. nr. 5183)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 juni 1985 in hager
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Dendermonde,
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1165, 1322, 1350, 4°, 1353, 1354, 1356
en 16, IV, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling IIbis, van het Burgerlijk
Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30
april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming
van het handelsfonds,
doordat het bestreden vonnis vaststelt
dat verweerster aanspraak heeft op de
bij artikel 16, IV, van de wet van 30 april
1951 betreffende de handelshuur voorgeschreven vergoeding wegens uitzetting,
onverkort toepassing van artikel 25, alinea 8, van voormelde wet, mocht daartoe
grand bestaan, en een gerechtsdeskundige aanstelt met opdracht na te gaan of
de wettelijke forfaitaire vergoeding wegens uitzetting volstaat om de schade
van verweerster te dekken, op grand
dat : a) eigendom van de in het goed
geexploiteerde handelszaak in principe
geen vereiste is tot aanspraak op een
vergoeding wegens uitzetting; wei wordt
geoordeeld dat, ingeval de onderhuurder
aan wie de zaak toebehoort zich in het
(1) Over de toepassing van art. 1165 B.W.,
zie:
Overeenkomsten bestaan ten aanzien van
derden: Cass., 28 okt. 1963 (Bull. en Pas., 1964,
I, 213); 10 dec. 1971 (A.C., 1972, 360); 29 mei
1974 (A.C., 1974, 1072); 19 juni 1975 (A.C., 1975,
1114); 22 april 1977 (A.C., 1977, 868);
Llvereenkomsten kunnen rechten in het
voordeel van derden doen ontstaan : Cass., 17
okt. 1968 (A.C., 1969, 188), 14 feb. 1980 (A.C.,
1979-80, nr. 370).
Overeenkomsten kunnen geen verbintenissen ten laste van derden leggen : Cass., 2
april 1970 (A.C., 1970, 704), 8 jan. 1981 (A.C.,
1980-81, nr 265).
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goed handhaaft ondanks de uitzetting
van de hoofdhuurder, geen vergoeding is
verschuldigd, de handelszaak niet verloren zijnde; Van Roy's vroegere onderhuurders - betrekken nog steeds het
goed volgens de eisers - haar eigendomsrecht op de handelszaak hebben erkend, blijkens een van 1 juni 1964 gedagtekende huurceel; die erkenning voor
waarachtig moet worden gehouden, zolang het tegendeel niet vaststaat; Van
Roy vergoedingsgerechtigd is derhalve;
b) Van Roy de forfaitaire vergoeding ontoereikend acht; onderstaande onderzoeksmaatregel te dien aanzien opportuun is,
terwijl, eerste onderdeel, de van 1 juni
1964 gedagtekende huurceel, gesloten
tussen verweerster en haar vroegere onderhuurder De Maeyer-Hofmans, en
waarin door deze partijen bedongen
werd dat het handelsfonds eigendom
was van verweerster en gratis in de verhuring, bij deze overeenkomst door verweerster met haar vroegere onderhuurder gesloten, begrepen was, geen buitengerechtelijke erkenning door deze vroegere onderhuurder van de eigendom van
het handelsfonds in hoofde van De
Maeyer-Hofmans uitmaakt; deze akte
immers als voorwerp heeft de wederzijdse overeenkomsten van de alsdan contracterende partijen vast te stellen en
geenszins het doen van een bekentenis,
die slechts na het aangaan van de overeenkomst gebeurt (schending van de artikelen 1322, 1350, 4", en 1354 van het
Burgerlijk Wetboek); daarbij deze overeenkomst, aan dewelke de eisers geen
partij waren, hen niet tegenstelbaar is
(schending van artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de buitengerechtelijke bekentenis van het feit dat het handelsfonds eigendom zou zijn van verweerster, vervat in de ·akte van 1 juni
1964 bevattende de huurceel tussen verweerster en haar voormalige onderhuurder De Maeyer-Hofmans, geenszins gedaan werd door de eisers, tegen wie ze
wordt ingeroepen; dientengevolge deze
erkentenis tegenover de eisers als dusdanig geen bewijs oplevert tegen hen, niet
als waarachtig moet beschouwd worden
tot het tegendeel bewezen is (schending
van de artikelen 1350, 4°, 1354 en 1356
van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, eisers in hun aanvullende
appelconclusies
uitdrukkelijk
staande hielden da.t verweerster geen eigenares was van het handelsfonds maar
wei de partijen De Maeyer-Hofmans,
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daar deze van in het begin van het huurcontract het pand hebben uitgebaat en
het handelsfonds erin gevestigd en uitgebreid hebben (zie aanvullende appelconclusie van de eisers, bladzijde 1, sub nr.
1, en bladzijde 2, alinea's 1 tot 3); het bestreden vonnis, door louter te beslissen
dat het tegendeel van de erkenning van
de eigendom door de partijen De Maeyer-Hofmans niet vaststaat, op dit omstandig verweer niet antwoordt (scherrding van artikel 97 van de Grondwet);
daarbij niet kan uitgemaakt worden of
het bestreden vonnis de tegen de eisers
ingeroepen erkentenis beschouwt als een
wettelijk of als een feitelijk vermoeden
(schending van de artikelen 1350, 4°, en
1353 van het Burgerlijk Wetboek); door
deze onduidelijkheid de motivering van
het bestreden vonnis in het gedrang
komt (schending van artikel 97 van de
Grondwet); evenmin kan uitgemaakt
worden waarom het bestreden vonnis
met het verweer van de eisers geen rekening houdt ofwel omdat de erin aangehaalde omstandigheden niet werkelijk
waren, of omdat ze niet ter zake dienend
waren (schending van artikel 97 van de
Grondwet); de vaagheid en twijfelachtigheid van deze motieven niet toelaten de
wettelijkheid van de bestreden beslissing
na te gaan en de veroordeling van de eisers niet wettelijk verantwoorden (scherrding van artikel 16, IV, van de wet van
30 april 1951); door het gebrek aan antwoord op het omstandig verweer van de
eisers eveneens het recht van verdediging van de eisers miskend wordt
(schending van het algemeen rechtsbeginsel):

Over het middel in zijn geheel:
Overwegende dat het bestreden
vonnis, na erop te hebben gewezen
« dat eigendom van de in het goed
geexploiteerde handelszaak in principe geen vereiste is tot aanspraak
op een vergoeding wegens uitzetting », maar << dat ingeval de onderhuurder aan wie de handelszaak
toebehoort, zich in het goed handhaaft ondanks de uitzetting van de
hoofdhuurder, geen vergoeding is
verschuldigd : de handelszaak niet
verloren zijnde », vaststelt dat ten
deze de onderhuurders, die volgens
de eisers het goed nog steeds betrekken, in de huurovereenkomst
tussen huurder en onderhuurder
van 1 juni 1964 << erkenden » dat ver-
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weerster eigenares is van de handelszaak;
Overwegende dat het bestreden
vonnis vervolgens beslist " dat die
"erkenning" voor waarachtig moet
worden gehouden zolang het tegendeel niet vaststaat » en dat verweerster derhalve gerechtigd is op de in
artikel 16, IV, van de Handelshuurwet bepaalde vergoeding wegens uitzetting;
Dat het zodoende de regel toepast
dat derden, terzake de eisers, verplicht zijn het bestaan van overeenkomsten te erkennen en er ook rekening mede te houden;
Overwegende dat uit voorgaande
beschouwingen blijkt dat de rechters, onder opgave van redenen, het
verweer van de eisers verwerpen en
hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel voor het overige,
in zoverre het ervan uitgaat dat het
bestreden vonnis zijn beslissing laat
steunen op een << bekentenis », berust op een verkeerde lezing ervan;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
14 november 1986 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen, raadsheer - Verslaggever : de h.
Krings, procureur-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en van Heeke.
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HElD WEGENS DE DAAD VAN EEN ZAAK DIE
MEN ONDER Z!JN BEWARING HEEFT - ARTIKEL 1384, EERSTE LID, BURGERLIJK WETBOEK - GEBREK VAN DE ZAAK - BEGR!P.

Wettig is de beslissing Juidens welke een
havendok een abnormale gesteldheid
heeft en door een intrinsiek gebrek is
aangetast, wanneer in dit dok een balk
onder water drijft en het normaal gebruik ervan verhindert (1).

(STAD GENT T. V.E.B. DEUTFRACHT SEEREEDEREI VENN. NAAR HET RECHT VAN DE DU!TSE
DEMOCRATISCHE REPUBLIEK)
ARREST

(A.R. nr. 5195)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 februari 1985 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet en 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het hof van beroep het hager
beroep van eiseres ontvankelijk doch ongegrond verklaart op de volgende granden: « Appellante (eiseres) wordt aangesproken op grand van artikel 1384, eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek. Zij betwist niet bewaarder te zijn van het dok,
maar stelt dat dit dok niet intrinsiek gebrekkig was omdat de balk niet tot het
dok behoorde en de balk in het water terecht was gekomen en er gebleven was
zonder haar fout. Het gebrek, waarvoor
de bewaarder aansprakelijk is krachtens
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, is evenwel niet uitsluitend
een blijvend element dat inherent is aan
de zaak en zich voordoet buiten elke tussenkomst van een derde. De onder water
drijvende balk, die de schroef van het
schip heeft beschadigd, heeft het norma(1) Zie Cass., 27 nov. 1969 (A.C., 1970, 306)
en de concl, van proc.-gen. Ganshof van der
Meersch (Bull. en Pas., 1970, I, 276) en de
rechtspraak en rechtsleer in die conclusie vermeld; Cass., 23 sept. 1971 (A.C., 1972, 88); 12
feb. 1976 (A.C., 1976, 683); 19 jan. 1978
(A.C., 1978, blz. 610) en de concl. van proc.-gen.
Dumon, toen eerste adv.-gen. (Bull. en
Pas., 1978, I, 582 e.v.); 22 nov. 1985 en 26 juni
1986, A.R. nrs. 4740 en 7504 (A.C., 1985-86, nrs.
201 en 676).
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le gebruik van het dok verhinderd, zodat
het dok wel degelijk was aangetast door
een intrinsiek gebrek dat de schade
heeft veroorzaakt. (Eiseres) wordt derhalve vermoed aansprakelijk te zijn. (Ei,seres) kan zich van dit vermoeden van
aansprakelijkheid slechts bevrijden door
te bewijzen dat de schade aan een aan
haar en aan de zaak vreemde oorzaak te
wijten is. (Eiseres) is dus niet bevrijd
door aan te voeren dat zij geen enkele
fout heeft begaan. Dat, zeals (eiseres)
stelt, de balk niet van haar afkomstig
was, maar vermoedelijk 's nachts in het
water is gevallen bij het lassen van een
schip, houdt evenmin in dat het oorzakelijk verband tussen de schade en van het
dok wordt verbroken en heft derhalve de
uit dit oorzakelijk verband voortvloeiende aansprakelijkheid van de bewaarder
evenmin op »,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar regelmatig neergelegde conclusie
uitdrukkelijk inriep dat de litigieuze balk
niet tot de waterweg behoorde (blz. 2),
geen intrinsiek deel van de waterweg
was (blz. 5 in fine), waaruit werd afgeleid dat het dok als gevolg van de aanwezigheid van de litigieuze balk geen gebrek vertoonde; zodat het arrest, waarin
wel wordt vastgesteld dat eiseres bij conclusie inriep dat het dok niet intrinsiek
gebrekkig was omdat de balk niet tot het
dok behoorde, dit uitdrukkelijk ingeroepen middel niet beantwoordt en derhalve
niet regelmatig is gemotiveerd, vermits
de overwegingen dat het gebrek niet uitsluitend een blijvend element, inherent
aan de zaak is, dat zich buiten elke tussenkomst van een derde voordoet en dat
de onder water drijvende balk, die de
schroef beschadigde, het normaal gebruik van het dok verhinderde, geen betrekking hebben op het specifiek verweer van eiseres waardoor zij deed
gelden dat die onder water drijvende
balk geen deel van het dok vormde, en
dan ook niet als een antwoord op dit
middel kunnen gelden (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, overeenkomstig artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek, als gebrek van de zaak de abnormale gesteldheid of het abnormaal
kenmerk van die zaak in aanmerking
komt, waardoor die zaak aan derden
schade kan berokkenen; uit de loutere
omstandigheid dat een balk onder water
drijft, niet wettig kan worden afgeleid
dat die balk een deel van het dok is, derhalve als een kenmerk van dat dok kan
worden beschouwd, wat door eiseres bij
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conclusie uitdrukkelijk werd betwist; zodat het hof van beroep, door tot de toepasselijkheid van artikel 1384, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek te beslissen
en tot het bestaan van een intrinsiek gebrek te besluiten, omdat het gebrek niet
uitsluitend een blijvend element is dat
inherent is aan de zaak en zich voordoet
buiten elke tussenkomst van een derde
en omdat een onder water drijvende
balk, die de schroef van het schip heeft
beschadigd, het normaal gebruik van het
dok heeft verhinderd, zijn beslissing niet
wettelijk verantwoordt (schending van
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek):

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de in het middel
weergegeven motieven een antwoord uitmaken op de conclusie van
eiseres, inzonderheid de overweging
waarin het hof van beroep te kennen geeft dat het element dat de
zaak gebrekkig maakt, niet noodzakelijk een blijvend element van de
zaak, dat eraan inherent is, hoeft te
zijn;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest beslist dat het << dok », door de aanwezigheid van de onder water drijvende balk, die het normale gebruik
van het << dok » verhinderde, door
een intrinsiek gebrek was aangetast;
Dat het arrest aldus wettig beslist
dat de onder water drijvende balk
een deel van het << dok » was, zodat
dit, door het feit dat het normaal gebruik ervan door de onder water
drijvende balk verhinderd werd, een
abnormale gesteldheid had en derhalve door een intrinsiek gebrek
was aangetast;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt e1seres in
de kosten.

14 november 1986- 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Caenepeel,
raadsheer Gelijkluidende conclusie
van de h. Krings, procureur-generaal Advocaten: mrs. Simont en Van Ommeslaghe.
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14 november 1986

1° RECHTBANKEN -

GRONDWET, ARTT
96 EN 97- OPENBARE BEHANDELING VAN DE
ZAAK - UITSPRAAK VAN DE BESLISSING IN
HET OPENBAAR - TOEPASSINGSSFEER - GERECHTEN VAN DE RECHTERLIJKE MACHT

2° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS ART. 6.1 - PROCEDURE MET ALS VOORWERP
HET VASTSTELLEN VAN BURGERLIJKE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 6.1 - TUCHTPROCEDURE WAARDOOR
VAN DE BETROKKENE EEN BURGERLIJK
RECHT WORDT OF KAN WORDEN ONTNOMEN.

lo De regel vervat in de artt. 96 en 97
van de Grondwet, die de openbaarheid
van de zaak en van de uitspraak van
de beslissing opleggen beoogt enkel de
gerechten van de Rechterlijke Macht
(1).

2o Voor de toepassing van art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens
moet een tuchtprocedure, die tot gevolg heeft of, volgens de nationale wet,
tot gevolg kan hebben dat aan de betrokkene tijdelijk of definitief een burgerlijk recht wordt ontnomen, met na-

!----------------(1) Zie Cass., 9. okt. 1959 (A.C., 1960, 115); 18
jan. 1966 (Bull. en Pas., 1966, I, 644); zie ook
DE VISSCHER, << De Ia portee des dispositions
constitutionelles concernant les jugements a
l'egard des decisions contentieuses administra
tives », Rev cr. jur beige, 1960, biz. 179; VELU,
« L'arret de Ia Cour de cassation du 9 octobre
1959 et le prob!eme de l'applicatwn aux jun
d!ctwns admlmstratlves des regles constltu
twnnelles sur Ia public1te des audwnces et des
jugements >>, J T., 1960, biz 461 LENAERTS,
« De adnumstrat1eve rechtscolleges en de artl
kelen 96 en 97 van de Grondwet ,, TiJdsch Be
stuurswetenschapen, 1957 biz 276
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me het recht om nag ]anger een
doordat de bestreden beslissing, luiberoep uit te oefenen dat geen open- dens de zittingsnotulen van 21 april 1986,
baar ambt is, worden beschouwd als genomen werd na behandeling met geeen procedure met als voorwerp het sloten deuren,
vaststellen van burgerlijke rechten en
terwijl het afwijken van de regel van
verplichtingen in de zin van die bepa- de openbare behandeling in de vorm van
ling, d. w.z. een procedure waarvan de een regelmatige beslissing moet worden
afloop rechtstreeks bepalend is voor genomen:
zodanig recht (2).

(R. .. T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST

(A.R. nr. nrs. 5488 en 5509)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 23 juni 1986 door
de raad van beroep van de Orde van
Geneesheren, met het Nederlands
als voertaal, gewezen;
Overwegende dat R ... R ... cassatieberoep heeft ingesteld en de zaak
werd ingeschreven onder nr. 5488
van de algemene rol van het Hof;
Overwegende dat R... R... in het
cassatiegeding de bestreden beslissing van valsheid beticht, omdat ze
vaststelt dat ze « uitgesproken
(werd) in openbare zitting », terwijl
eiser stelt dat het gebouw << een
gesloten burgershuis (is) waar men
aileen toegang heeft door aan te
bellen »; dat die valsheidsvordering
werd ingeschreven onder nr. 5509
van de algemene rol;
Overwegende dat deze zaken als
samenhangend dienen te worden behandeld ten einde oplossingen te
vermijden die onverenigbaar kunnen zijn, wanneer ze afzonderlijk
worden berecht;
I. In de zaak nr. 5488 :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 96 van de
Grondwet en 6.1 van het bij wet van 13
mei 1955 goedgekeurde Verdrag van 4
november 1950 tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,
(2) Cass, 14 apnl 1983 (A.C, 1982-83, nr
441)

Overwegende dat de notulen van
21 april 1986 van de raad van beroep luiden : « De raad van beroep
oordeelt, met meerderheid van stemmen, dat de zaak met gesloten deuren zal worden behandeld, aangezien de openbaarheid van de debatten het medisch geheim kan schenden en de vrijwaring van dit geheim
de openbare orde raakt »;
Dat het middel, nu het uitgaat
van het ontbreken van een beslissing die afwijkt van de regel van de
openbaarheid van de behandeling,
feitelijke grondslag mist;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 6.1 van het bij wet van 13
mei 1955 goedgekeurde Verdrag van 4
november 1950 tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,
doordat de beslissing, in strijd met wat
zij vermeldt, niet in openbare zitting
werd uitgesproken :

Overwegende dat de artikelen 96
en 97 van de Grondwet de openbaarheid van de behandeling en van de
uitspraak opleggen, maar deze
grondwettelijke regel enkel stellen
voor de rechtbanken van de Rechterlijke Macht;
Overwegende dat artikel 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden een ieder het
recht verleent op een openbare behandeling van zijn zaak;
Dat echter dit voorschrift enkel
geldt « bij het vaststellen van (... )
burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van de tegen hem ingestelde strafvervolging »;
Dat ten deze eiser de censuur
opliep in eerste aanleg en de waarschuwing in hoger beroep;
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Dat echter artikel 25, § 4, van het
koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde
der Geneesheren luidt : << De raden
van beroep nemen kennis van het
geheel van de zaak, zelfs indien enkel hoger beroep werd ingesteld
door de geneesheer; - Alleen met
een tweederdemeerderheid kan de
raad van beroep een sanctie toepassen wanneer de provinciale raad er
geen heeft uitgesproken of de door
die raad uitgesproken sanctie verzwaren »;
Dat deze tuchtprocedure volgens
de nationale wet tot gevolg kon hebben dat aan de eiser tijdelijk of definitief een burgerlijk recht wordt
ontnomen, met name het recht om
het beroep van geneesheer uit te oefenen;
Dat, wanneer een tuchtprocedure
valt onder artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, de raad van beroep de
zaak in de regel in het openbaar
moet behandelen en haar beslissing
in het openbaar uitspreken;
Overwegende overigens dat artikel 24, § 1, derde lid, van voormeld
koninklijk besluit vervangen werd
door de wet van 13 maart 1985 en
thans bepaalt dat de zittingen van
de raden van beroep openbaar zijn;
Overwegende dat, alvorens verder
uitspraak te doen over het tweede
en de volgende middelen, de betichting van valsheid dient te worden
onderzocht;
II. In de zaak nr. 5509:
Overwegende dat de gerechtsdeurwaarder op 23 juli 1986, om 10.10 u,
heeft vastgesteld dat te Schaarbeek,
aan het J amblinne de Meuxplein
nummer 32, << twee bellen aanwezig
waren met parlofoon », dat hij << aan
de voordeur gevoeld (heeft) en vastgesteld dat deze niet kon geopend
worden mits een normale duw van
buitenuit »;
Overwegende dat de raad van beroep de bestreden beslissing op 23
juni 1986 heeft uitgesproken;
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Overwegende dat uit de consideransen betreffende het tweede middel in de zaak nummer 5488 blijkt
dat de vermelding dat de raad van
beroep uitspraak heeft gedaan in
openbare terechtzitting, verwerping
van de voorziening ten gevolge kan
hebben en dit ten onrechte zo de
vermelding vals is;

Om die redenen, voegt de zaken
nummers 5488 en 5509 van de algemene rol; verwerpt het eerste middel in de zaak nummer 5488; alvorens verder uitspraak te doen, ontvangt het verzoekschrift dat de valsheidsvordering instelt, wijst die toe
en verwijst de partijen naar het Hof
van Beroep te Brussel om op die
vordering en de desbetreffende kosten uitspraak te doen overeenkomstig de wet; stelt de verdere uitspraak op de cassatievoorziening uit
totdat over het tussengeschil een
eindbeslissing is gegeven; houdt de
kosten aan.
14 november 1986- 1' kamer- Voorzitter en verslaggeer: de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal - Advoca ten : mrs. Van Heeke en
Bi.itzler.
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14 november 1986

1° VOORZIENING IN CASSATIE -

BE·
LASTINGZAKEN - POLDERBELASTINGEN VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING VAN DE
VOORZIENING - ONTVANKELIJKHEIDSVOOR·
WAARDE.

2° POLDERS

EN

WATERINGEN

VOORZIENING IN CASSATIE - POLDERBELAS·
TINGEN - VORM EN TERMIJ"' VAN BETEKE
NING VAN DE VOORZIENIC\/G
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1' en 2' Krach tens de artt. 4 van de wet
van 22 jan. 1842, gew. bij art. 53, vervat in art. 3 van de wet van 10 oktober
1967 houdende het Gerechtelijk Wethoek, 2 van de wet van 22 juni 1864 en
16 van de wet van 22 juni 1877, toepasselijk inzake polderbelastingen, moet
de voorziening, op straffe van verval,
binnen tien dagen na de verklaring,
bij deurwaardersexplooi aan de partij
tegen wie ze gericht, is worden beteken d.

delingsvoorzitter
Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal.
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17 november 1986

1° CASSATIE (REGIE DER GEBOUWEN
T

SCHEPE'\DA~DIEPOLDERS)

ARREST

(A.R. nr. F 1308 N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 10 mei 1985 door
de bestendige deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen gewezen;
Overwcgende dat, krachtens de
artikelen 4 van de wet van 22 januari 1842, gewijzigd door artikel 53,
vervat in artikel 3 van de wet van
10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, 2 van de wet
van 22 juni 1864 en 16 van de wet
van 22 juni 1877, toepasselijk inzake
polderbelastingen, de voorziening,
op straffe van verval, binnen tien
dagen na de verklaring, bij deurwaardersexploot moet worden betekend aan de partij tegen wie zij gericht is;
Overwegende dat uit de procedurestukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, niet blijkt dat de voorziening aan verweerder betekend is;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;

BEVOEGDHEID - BURGERL!JKE ZAKEN- UITLEGGING VAN EEN OVEREENKOMST - HOF NIET BEVOEGD.

2° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN M!DDEL DAT HET HOF
NOOPT TOT TOETSING VAN FEITELIJKE GEGEVENS - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

3° LOON -

BESCHERMING - RE!'\TE HOUDING BEDRIJFSVOORHEFFING EN
CIALE-ZEKERHEIDSBIJDRAGE
DOOR
WERKGEVER.

AFSODE

1' Het Hoi is niet bevoegd om de wil van
de partijen vast te stellen en zelf een
overeenkomst uit te leggen (1).
2' Niet ontvankelijk is het middel dat

het Hoi noopt tot toetsing van feitelijke gegevens (2).
3' De werkgever is aan de werknemer

geen rente verschuldigd over het gedeelte van diens loon dat hij als bedrijfsvoorheffing en sociale-zekerheidsbijdrage inhoudt (3). (Art. 10 wet 12
april 1965.)
(BLUM T " INSTITUTIONS D'ENSEIG!'\E:VIENT DES
SffiURS DE LA PROVIDENCE ET DE L'IMMACULEE CONCEPTION EN BELGIQUE SUD " V.Z.W.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7549)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 15 mei 1984 en 20
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten
14 november 1986 - 1' kamer- VoorzJtter de h Janssens, afdelingsvoorzitter
Verslaggever de h Mahillon, af

(1) Cass., 18 sept.
(A.C., 1981-82, nr 50).

1981,

(2) Cass , 20 feb
1981,
(A.C., 1980-81, nr 371).

A.R.

nr

2836

A.R

nr

2922

nr

5074

(3) Cass, 10 maart 1986, AR
(A C, 1983-86, nr 440)
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november 1984 door het Arbeidshof
te Luik gewezen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134 en 1135
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest van 15 mei 1984, na
erop te hebben gewezen dat de heer
Blum in september 1979 had gewerkt,
dat die arbeidsprestaties werden geleverd << in het kader van een aanwerving
voor een gewone loopbaan » en dat << de
duur van de vorige tijdelijke aanwerving
(1977-1978 en 1978-1979) in aanmerking
moet worden genomen als een periode
van voorlopige benoeming ''• beslist dat
<< met toepassing van artikel 19 van de
Overeenkomst van 12 juli 1977 ... die
door de partijen in de arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk wordt aangewezen,
de (aanwerving voor een gewone loopbaan) slechts met een opzegging eenzijdig kon worden beiHndigd ... »,
terwijl, volgens artikel 16, § 3, van de
Overeenkomst van 12 juli 1977 << de periode van tijdelijke aanwerving als periode van voorlopige benoeming in aanmerking wordt genomen »; volgens artikel 9
van die overeenkomst « de voorlopige benoeming, in beginsel, wordt begrensd tot
twee j aar van de dag af van de indiensttreding ... »; uit de opzet van artikel 12
van die overeenkomst volgt dat de leerkracht aanspraak kan maken op een
vaste benoeming << vanaf de eerste september volgend op het einde van de periode van voorlopige benoeming », tenzij
de inrichtende macht hem, uiterlijk op
15 mei van dat jaar, ter kennis heeft gebracht dat zij de periode van voorlopige
benoeming wil verlengen (artikel 12, § 8);
ten slotte artikel 19 van de Overeenkomst een onderscheid maakt naargelang de leerkracht, aangeworven voor
een gewone loopbaan, zich nog of niet
meer in de periode van voorlopige benoeming bevindt; in het eerste geval de aanwerving met een opzegging kan worden
beeindigd, terwijl in het tweede geval
zulks enkel kan gebeuren << met toepassing van de artikelen 13 en 14 (zijnde de
straffen van afzetting en terugkeer naar
het voorlopige stelsel) » (artikelen 13 en
19, tweede lid, van de << Overeenkomst »
van 12 juli 1977); uit die bepalingen volgt
dat de leerkracht die, gedurende twee
jaar, tijdelijk in dienst is geweest en van
wie wordt vastgesteld dat hij, later, voor
een gewone loopbaan in dienst is genemen, aanspraak kan maken - vanaf 1
september van het derde jaar en behoudens verzet dienaangaande v66r 15 mei
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van dat jaar - op een vaste benoeming,
die slechts kan worden beeindigd door
afzetting of door een beslissing van terugkeer naar het voorlopig stelstel; daaruit volgt dat het arrest van 15 mei 1984,
na te hebben beslist dat de prestaties die
gedurende twee jaar (1977-1978 en
1978-1979) ter uitvoering van een voorlopige indiensttreding zijn verricht, als periodes van voorlopige benoeming in aanmerking worden genomen en dat de
aanwerving van de heer Blum vanaf 1
september 1979 << voor een gewone loopbaan » is geweest, zonder te vermelden
dat de inrichtende macht uiterlijk op 15
mei 1979 te zijner kennis heeft gebracht
dat zij de periode van voorlopige benoeming wilde verlengen, niet - zonder
miskenning van de verbindende kracht
van de artikelen 12, § 8, 13 en 19, tweede
lid, van de door het arrest toegepaste
Overeenkomst van 12 juli 1977 - heeft
kunnen beslissen dat de dienstbetrekking na 1 september 1979 slechts met
een opzegging kon worden beeindigd,
aangezien eiser op dat ogenblik aanspraak kon maken op een vaste benoeming, welke toestand, precies met uitvoering van de genoemde artikelen 13 en 19,
tweede lid, enkel kon worden beeindigd
door afzetting of terugkeer naar het
voorlopig stelsel :
Overwegende dat het middel erop
neerkomt te betogen dat eiser zich
niet meer in de periode van voorlopige benoeming bevond toen hij
werd ontslagen, en dat artikel 19
van de Overeenkomst van 12 juli
1977 geen ontslag met opzegging
toestaat van een leerkracht die zich
niet meer in de periode van voorlopige benoeming bevindt;
Overwegende dat het arrest van
15 mei 1984, enerzijds, niet vaststelt
dat eiser zich niet meer in de periode van voorlopige benoeming bevond toen hij werd ontslagen; dat
het, anderzijds, beslist dat << met toepassing van artikel 19 van de Overeenkomst van 12 juli 1977 (...) de
(overeenkomst van eiser) slechts
met een opzegging eenzijdig kon
worden beeindigd »;
Dat uit die overwegingen volgt dat
het Hof, voor het onderzoek van het
middel, enerzijds, zou moeten nagaan of de periode van eisers voorlopige benoeming was verstreken toen
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hij door verweerster werd ontslagen
en, anderzijds, artikel 19 van de
Overeenkomst van 12 juli 1977, dat
de partijen in hun individuele overeenkomst hebben opgenomen om
hun arbeidsbetrekkingen te regelen,
zou moeten uitleggen;
Dat het Hof niet bevoegd is om
een feitelijk gegeven na te gaan en
een overeenkomst uit te leggen;
Dat het middel niet ontvankelijk
is;
Over het tweede en het derde middel
sam en,
het tweede, afgeleid uit de schending
van de artikelen 39, § 1, van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 2, eerste lid, 3°, en 10 van
de wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon der werknemers,
doordat het arrest van 15 mei 1984, na
verweerster te hebben veroordeeld tot
betaling van een opzeggingsvergoeding
die gelijk is aan vier maanden loon en
van de rente op die vergoeding met ingang van het tijdstip waarop zij eisbaar
wordt, beslist dat die rente op het nettobedrag van die vergoeding is verschuldigd,
terwijl, enerzijds, de opzeggingsvergoeding die ter uitvoering van artikel 39, § 1,
van de wet van 3 juli 1978 is verschuldigd, een loon is in de zin van artikel 2,
eerste lid, 3°, van de wet van 12 april
1965; zij derhalve een in geld waardeerbaar voordeel is waarop de werknemer
recht heeft ten laste van de werkgever
ingevolge zijn dienstbetrekking bij de
stopzetting daarvan; het voordeel waarop
de werknemer recht heeft en dat met name gelijk is aan het lopend loon dat
overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn of met het resterende dee!
van die termijn, een brutobedrag is, ook
al is het werkelijk uitbetaalde bedrag lager wegens de afhoudingen gedaan met
toepassing van de wettelijke of verordenende bepalingen; anderzijds, met toepassing van artikel 10 van de wet van 12
april 1965, voor het loon van rechtswege
rente is verschuldigd met ingang van het
tijdstip waarop het eisbaar wordt; de
rente, aangezien het gaat om de vergoeding waarop de werknemer recht heeft
en niet om die welke hem werkelijk
wordt uitbetaald, op het brutobedrag van
de vergoeding moet worden berekend;
daaruit volgt dat het arrest van 15 mei
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1984, door te beslissen dat de rente is
verschuldigd op het nettobedrag van de
opzeggingsvergoeding die het aan eiser
toekent, de door het middel aangevoerde
wetsbepalingen schendt;
het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2, eerste lid,
1°, en 10 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon
der werknemers,
doordat het arrest van 20 november
1984, na verweerster te hebben veroordeeld tot betaling van 22.139 frank als
loon voor de maand september 1979 en
tot de moratoire rente op dat bedrag, die
« van rechtswege is verschuldigd met ingang van het tijdstip waarop het eisbaar
wordt, ingevolge artikel 10 van de wet
van 12 april 1965 », beslist dat die rente
op het nettobedrag van dat loon moet
worden berekend,
terwijl het loon in de zin van artikel 2,
eerste lid, van de wet van 12 april 1965
het loon in geld is waarop de werknemer
ingevolge zijn dienstbetrekking recht
heeft ten laste van de werkgever; het
loon waarop de werknemer recht heeft
een brutobedrag is, ook al is het werkelijk uitbetaalde bedrag lager wegens de
toepassing van de wettelijke of verordenende bepalingen; op dat brutobedrag,
met toepassing van artikel 10 van de wet
van 12 april 1965, van rechtswege rente
is verschuldigd met ingang van het tiJdstip waarop het eisbaar wordt; daaruit
volgt dat het arbeidshof, door te beslissen dat de rente die verschuldigd is op
het loon dat verweerster ten gevolge van
de door het hof uitgesproken veroordeling moet betalen, op het nettobedrag
moet worden berekend, de in het middel
aangevoerde wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat artikel 10 van
de wet van 12 april 1965 betreffende
de bescherming van het loon der
werknemers, dat bepaalt dat voor
het loon van rechtswege rente is
verschuldigd met ingang van het
tijdstip waarop het eisbaar wordt,
volgens zijn bewoordingen en opzet
onder loon enkel begrijpt wat de
werknemer kan eisen van de werkgever;
Overwegende dat artikel 180, 1°,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalt dat bedrijfsvoorheffing is verschuldigd « door hen
die, als schuldeiser (... ) bezoldigingen betalen of toekennen (... ) », ter-
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wijl artikel 182 van hetzelfde wet- De artt. 97 Gw. en 163 Sv. zijn niet van
toepassing op de vonnisgerechten wanhoek bepaalt dat, behoudens strijdig
neer zij uitspraak doen over een verbeding, de in artikel 180, 1°, bedoelzoek tot voorlopige invrijheidstelling
de belastingschuldigen het recht
(1); al kan het verzoek slechts worden
hebben op de belastbare inkomsten
verworpen als de voorlopige hechtenis
de desbetreffende voorhe£fing in te
nog wegens redenen van openbare veihouden;
Jigheid vereist is, toch behoeft de rechter op dit punt zijn afwijzende beslisDat daaruit volgt dat de werknesing niet bijzonder met redenen te
mer, behoudens strijdig beding,
omkleden; wanneer de beklaagde het
waarvan het bestaan ten deze niet
bestaan van redenen van openbare veiwordt vastgesteld, geen aanspraak
ligheid betwist, beantwoordt de rechter
kan maken op het bedrag van de bedie betwisting door vast te stellen dat
wuste voorheffing;
zodanige redenen nog bestaan (2).
(Art. 7 Wet Voorlopige Hechtenis.)
Overwegende dat artikel 23, § 1,
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat(DE ClBBER)
schappelijke zekerheid der arbeiders bepaalt dat de bijdrage van de
werknemer door de werkgever bij
iedere betaling van het loon wordt
(A.R. nr. 910)
ingehouden en dat deze aan de
Rijksdienst voor Maatschappelijke
HET HOF; - Gelet op het bestreZekerheid die bijdrage is verschulden arrest, op 13 augustus 1986 door
digd, samen met de zijne;
het Hof van Beroep te Brussel geDat daaruit volgt dat de werknemer het bedrag van zijn bijdragen wezen;
voor sociale zekerheid niet kan vorOver de twee door eiser aangevoerde
grieven samen,
deren van de werkgever;
de eerste luidende als volgt : Dat het
Dat de middelen falen naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
17 november 1986- 3' kamer- Voorzitter : de h. Bosly, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Bruyn.

hof van beroep op geen enkel voorgebracht argument, zo in het verzoekschrift als in de besluiten, antwoordt; het arrest is dan ook niet
gemotiveerd en in tegenstrijd met artikel
97 van de Grondwet, dat uitdrukkelijk
aanhaalt : « La motivation des jugements
est une garantie essentielle contre l'arbitraire et s'impose comme preuve que le
magistrat a examine soigneusement les
moyens qui lui etaient soumis et a medite
sa decision » (Cass., 12 mei 1932, Pas.,
1932, I, 166); dat er nochtans afdoende
argumenten werden naar voor gebracht;
dat het hof eveneens nalaat te antwoorden op de artikelen 163 van het Wetboek
van Strafvordering, de wet van 2 januari
1924 die bepaalt dat alle weerhouden artikelen dienen aangehaald te worden; dat
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KAMER -

18 november 1986

VOORLOPIGE HECHTENIS -

VERZOEK
TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
VERWERPING - REDENGEVING.

(1) Zie, wat de onderzoeksgerechten betreft,
Cass., 7 jan. 1986, A.R. nr. 70 (A.C., 1985-86,
nr. 294).
(2) Zie : noot onder Cass., 17 aug. 1976
(A.C., 1976, 1239); Cass., 20 aug. 1984, A.R.
nr. 8985 (ibid., 1983-84, nr. 631) en de noot 4,
en 23 okt. 1985, A.R. nr. 4646 (ibid., 1985-86,
nr. 123) en de noot, getekend R.D.
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er nergens in het vonnis sprake is van
een verlenging of vernieuwing van de
aanhouding, zodat eiser zeker niet meer
onder de banden van het zogenaamd
aanhoudingsmandaat is en er derhalve
geen enkele reden van verdere aanhouding voorhanden is; het hof eveneens nalaat te antwoorden op de aangehaalde
artikelen 5, lid 1.3, en 4 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de ·Mens en de Fundamentele Vrijheden (wet van 13 mei 1955); het
Hof van Cassatie nochtans dergelijke
verwijzing naar dat artikel beaamde in
haar arrest nr. 4430 van 4 oktober 1977,
waarbij eiser gelijk kreeg voor het Hof;
dat eiser expres bewust arrest aanhechtte aan zijn verzoekschrift, doch dat het
hof van beroep nalaat erop te antwoorden; het arrest gewezen door het hof van
beroep op 13 augustus 1986 zeker niet
gemotiveerd is volgens de ziel van artikel 97 van de Grondwet;
de tweede luidende als volgt : Dat eiser
nergens in zijn verzoekschrift gewag
maakte van het vonnis van 26 juni 1986
waarbij hij gestraft werd tot een straf
van 2 jaar en 6 maand; nochtans het hof
van beroep daar naar verwijst; dat, wanneer de openbare veiligheid nu nog vergt
dat eiser aangehouden blijft, eiser niet
goed meer weet wat het hof daarmee bedoelt, gezien hij is aangehouden of liever
opgesloten zonder aanhoudingsmandaat
(uitdrukkelijk betwist en beticht van
valsheid), en dat er alleen maar feiten
kunnen weerhouden blijven die zeker
geen lange aanhouding daarstellen; het
Hcif van Cassatie steeds zegt en nooit
heeft willen aanvaarden dat een strafmaatregel uitvoerbaar kan worden verklaard alvorens de rechterlijke beslissing
een definitief karakter heeft verworven
(Cass., 12 dec. 1881, Pas., 1882, I, 9; Cass.,
5 maart 1906, Pas., 1906, I, 149; Cass., 25
feb. 1929, Pas., 1929, I, 103; zie Rechtskundig Weekblad, nr. 40 van 7 juni
1986, kol. 2802, in een nota door A. Vandeplas, die verder nog aanhaalt : de wetgever heeft deze stelling bekrachtigd en
luidens artikel 203, § 3, van het Wetboek
van Strafvordering zijn de vonnissen van
veroordeling, vrijspraak en ontslag van
rechtsvervolging .. ./ ... uitgesloten van uitvoerbaarverklaring ... ); ook deze argumenten worden niet beantwoord en zijn
dus strijdig met een goede rechtspraak :
Overwegende dat de grieven, in
zoverre daarin schending wordt aangevoerd van de artikelen 97 van de
Grondwet en 163 van het Wetboek
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van Strafvordering, naar recht falen,
nu die artikelen niet van toepassing
zijn op de vonnisgerechten wanneer
zij in raadkamer uitspraak doen
over een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling;
Overwegende
dat
een
verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling
van
de
beklaagde
slechts kan worden afgewezen als
de hechtenis van de beklaagde voor
de openbare veiligheid moet worden
gehandhaafd; dat evenwel geen enkele wettelijke bepaling de rechter
verplicht zodanige beslissing bijzonder met redenen te omkleden;
Overwegende dat bij de behandeling van een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling alleen wordt
onderzocht of er nog steeds redenen
van openbare veiligheid bestaan die
de handhaving van de voorlopige
hechtenis vereisen;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser voor de
rechter « besluiten >> heeft genomen;
dat hij in zijn verzoekschrift, wat de
omstandigheden in verband met de
openbare veiligheid betreft, enk.el
aanvoerde dat, nu hij ernstig ziek is
en zestig jaar oud en hij zijn verblijf in Belgie heeft, zeker geen gevaar bestaat dat hij zich aan een
eventuele bestraffing zal onttrekken, dat het « spijtig genoeg » reeds
afdoende aangetoond is dat hij
steeds zijn verantwoordelijkheid opneemt en er zich ook nooit trachten
aan te onttrekken heeft; dat hij voor·
het overige het bestaan van een regelmatige
hechtenistitel betwist,
schending "an zijn recht van verdediging aanvoert in de rechtspleging
voor de raadkamer en voor de rechtsmachten ten gronde, het veroordelend vonnis waarbij hij tot onder
meer vijf jaar gevangenisstraf werd
veroordeeld, bekritiseert en argumenten aanvoert omtrent de invloed
van zijn toestand in andere zaken
op de hechtenistoestand waarop zijn
verzoekschrift ·be trekking heeft;
Overwegende dat eiser werd veroordeeld door twee vonnissen van
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26 juni 1986 van de Correctionele
Rechtbank te Brussel, in de ene
zaak tot onder meer een gevangenisstraf van twee jaar en zes maanden, met onmiddellijke aanhouding,
in de andere zaak, waarin eiser op
het ogenblik van het vonnis in voorlopige hechtenis was, tot onder
meer vijf jaar gevangenisstraf; dat
er aldus, in strijd met de mening
van eiser, in beide zaken een regelmatige hechtenistitel aanwezig is;
Overwegende dat de rechters,
door vast te stellen : « dat de beweegredenen in het verzoekschrift
aangehaald niet gegrond zijn; dat
sedert de tussengekomen vonnissen
geen nieuwe elementen tussengekomen zijn die de voorlopige invrijheidstelling zouden toelaten; dat de
openbare veiligheid ten andere
vergt dat (eiser)
aangehouden
blijft », de hoger vermelde aanvoeringen van eiser in verband met omstandigheden die de openbare veiligheid raken, beantwoorden; dat zij op
de overige door eiser aangevoerde
verweermiddelen niet dienden te
antwoorden;
Dat daarbij de omstandigheid dat
zij omtrent hun - juiste - vaststelling dat het vonnis waarbij eiser
veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van twee jaar en zes maanden zijn onmiddellijke aanhouding
heeft bevolen, verkeerdelijk zeggen
dat eiser het tegendeel voorhoudt
terwijl deze in de bedoelde passage
van zijn verzoekschrift over het andere vonnis sprak, geen belang vertoont;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
18 november 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver-
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slaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal.
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KAMER -

BESCHERMING
SCHAPPIJ -

18 november 1986
VAN

DE

MAAT-

BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ WAARBIJ DE WEDEROPNEMING
VAN EEN OP PROEF IN VRIJHEID GESTELDE
GEINTERNEERDE WORDT GELAST - WETTIGHEID ' - VOORWAARDE.

Wanneer een op proef in vrijheid gestelde gei'nterneerde op vordering van de
procureur des Konings wederopgenomen is in een psychiatrische afdeling,
kan de commissie tot bescherming van
de maatschappij de wederopneming
van de betrokkene in een door haar
aangewezen inrichting slechts gelasten
als zij in haar beslissing vaststelt dat
de voorwaarden voor wederopneming
vervuld zijn (1). (Art. 20 Wet Bescherming Maatschappij.)

(VERSLUYS)
ARREST

(A.R. nr. 914)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 9 september 1986
gewezen door de commissie tot bescherming van de maatschappij,
ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te Antwerpen;
Overwegende dat de beslissing
uitspraak doet over de wederopneming van eiser, op proef in vrijheid
gestelde gei:nterneerde, in een psychiatrische afdeling;
(1) Cass., 11 dec. 1984 en 18 april 1985
(A.C., 1984-85, nrs. 231 en 493).
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Over het ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van artikel
20 van de wet tot bescherming van de
maatschappij :

Overwegende dat, krachtens artikel 20 van de genoemde wet, een op
proef in vrijheid gestelde gei:nterneerde op vordering van de procureur des Konings opnieuw in een
psychiatrische afdeling kan worden
opgenomen indien in zijn gedragingen of geestestoestand een gevaar
voor de maatschappij waarneembaar is, met name wanneer hij de
hem opgelegde voorwaarden niet in
acht neemt; dat de commissie tot bescherming van de maatschappij vervolgens uitspraak doet over de wederopneming van de betrokkene in
een inrichting die zij aanwijst; dat
de commissie echter vooraf dient na
te gaan of de voorwaarden voor de
wederopnerping vervuld zijn en
zulks in haar beslissing dient vast
te stellen;
Overwegende dat de commissie
ten deze het geval van eiser betreffende « Niet naleven der voorwaarden » behandelt en beslist << dat de
zaak dient uitgesteld. Aangezien de
voorhanden zijnde gegevens, verslagen en adviezen geen aktuele mogelijkheden bieden om zonder bestendig gevaar voor de maatschappij
betrokkene uit de door hem ondergane internering te ontslaan. Tevens
beslist de commissie dat een college
dient aangesteld waarna na neerlegging van hun besluiten betrokkene
voor de commissie mag verschijnen »;
Dat uit die redengeving niet blijkt
welke voorwaarde van zijn invrijheidstelling op proef eiser niet in
acht heeft genomen;
Dat de beslissing derhalve niet
naar recht is verantwoord;

de beslissing; verwijst de zaak naar
de commissie tot bescherming van
de maatschappij ingesteld bij de
psychiatrische afdeling van de gevangenis te Antwerpen, anders samengesteld.
18 november 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. De Baets - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal.
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KA:VIER -

18 november 1986

1° KOOPHANDEL, KOOPMAN -

HANDELSPRAKTIJKEN - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING HANDELSPRAKTIJKENWET,
ARTT. 54, 55, LITTERA I, 56 EN 61 - WET 1
APRIL 1879 BETREFFENDE DE FABRIEKS- EN
HANDELSMERKEN - DADEN VAN NAMAKING
DIE STRIJDIG ZIJN MET DE EERLIJKE GEBRUIKEN OP HANDELSGEBIED EN VERBODEN
ZIJN BIJ ART. 54 HANDELSPRAKTIJKENWET,
DOCH ONDER TOEPASSING VALLEN VAN DE
WET VAN 1 APRIL 1879 - GEVOLG.

2° FABRIEKS- EN HANDELSMERKEN
STRAFZAKEN STRAFVORDERING HANDELSPRAKTIJKENWET, ARTT. 54, 55, LITTERA I, 56 EN 61 - WET 1 APRIL 1879 BETREFFENDE DE FABRIEKS- EN HANDELSMERKEN
- DADEN VAN NAMAKING DIE STRIJDIG ZIJN
MET DE EERLIJKE GEBRUIKEN OP HANDELSGEBIED EN VERBODEN ZIJN BIJ ART. 54 HANDELSPRAKTIJKENWET, DOCH ONDER TOEPASSING VALLEN VAN DE WET VAN 1 APRIL 1879
- GEVOLG.

3° FABRIEKS- EN HANDELSMERKEN
STRAFZAKEN
OVERTREDING VAN
OP DE FABRIEKSUITOEFENING VAN
VOORWAARDE.

STRAFVORDERING DE WET VAN 1 APRIL 1879
EN HANDELSMERKEN DE STRAFVORDERING -

4° BENELUX-YERDRAG -

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietig-

BENELUX-GERECHTSHOF, ART. 6 - PREJUDICIEEL GESCHIL - UITLEGGING VAN EEN VOOR BELGTE, NEDERLAND EN LUXEMBURG GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL- VRAAG VAN
UITLEG - VRAAG VAN UITLEG DOOR HET
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HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING- VEREISTEN.

5° FABRIEKS- EN HANDELSMERKEN
STRAFZAKEN STRAFVORDERING BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - OVERTREDING VAN DE WET VAN 1 APRIL 1879 OP
DE FABRIEKS- EN HANDELSMERKEN
KLACHT VAN DE BENADEELDE PARTIJ VEREIST - BENADEELDE PARTIJ - BEGRIP.

1o en 2" Daden van namaking die strijdig

zijn met de eerlijke gebruiken op handelsgebied en verboden zijn bij art. 54
Handelspraktijkenwet, doch onder toepassing vallen van de wet 1 april 1879
betreffende de fabrieks- en handelsmerken, kunnen niet op grand van art.
61 Handelspraktijkenwet bestraft worden (1). (Artt. 54, 55, littera i, 56 en 61
Handelspraktijkenwet.)

Hoi in een andere zaak gegeven antwoord en het van oordeel is dat er
ingevolge dit antwoord redelijkerwijze
geen twijfel kan bestaan omtrent de
oplossing van de gerezen vraag van
uitleg (3).
5° De benadeelde partij, in de zin van

art. 14 wet 1 april 1879 betreffende de
fabrieks- en handelsmerken, wier
klacht vereist is voor het uitoefenen
van de strafvordering op grand van die
wet en derhalve voor het deswege instellen van de burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter, behoeft niet
te voldoen aan de in art. 12A van de
Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken gestelde voorwaarde dat zij
het als merk beschouwd teken moet
hebben gedeponeerd, en zo nodig, de
inschrijving ervan moet hebben doen
vernieuwen.

3° De uitoefening van de strafvordering

wegens overtreding van de wet van
1 april 1879 betreffende de fabrieks- en
handelsmerken is afhankelijk van een
klacht van de benadeelde partij (2).
(Art. 14 wet 1 april 1879.)
4" Met toepassing van art. 6, § 4, in fine,

Verdrag betreffende de instelling en
Jwt statuut van een Benelux-Gerechtshof m'ag het Hoi van Cassatie nalaten
de vraag van uitleg van een voor de
Benelux-landen
gemeenschappelijke
bepaling aan het Benelux-Gerechtshof
voor te Jeggen, wanneer het zich verenigt met een reeds eerder door dit
(1) Zie: GOTZEN, Van Belgisch naar Benelux-Merkenrecht, druk 1969, nr. 96, en
D'HAENENS, « De sancties in de wet van 14 juli
1971 betreffende de handelspraktijken », nr. 7,
in Ekonomisch en financieel recht vandaag, II,
colleges gehouden tijdens de postgraduate
leergang << Ekonomisch en financieel recht ''
aan de Rijksuniversiteit Gent, uitgever Gakko
S.V. Gent. Zie over art. 56 wet 14 juli 1971 :
BRAUN, « Observations », onder Hof van Beroep Gent, 2 dec. 1977, enz., in Belgische
Rechtspraak in Handelszaken, 1978, III, -596
tot 604; VEROUGSTRAETE, « Bevoegdheid van de
Voorzitter van de rechtbank van koophandel,
rechtdoende op grond van artikel 55 W.H.P. »
in Rechtsk. Weekbl., 1978-1979, kol 817 tot 842,
inzonderheid nrs. 31 tot 36, 40 en 41; VAN DEN
BERGH, << Samenloop, reflexwerking en ?anvullende werking van intellectuele eigendomsrechten en de algemene norm inzake eerlijke
handelsgebruiken », in R. W., 1978-1979, kol.
1745 tot 1768, inzonderheid nrs. 1, 2, 8 tot 13
en 19.
(2) Zie BRAUN, Precis des marques de produits, druk 1971, nr. 313.

(VAN GANSBEKE T. « SOCIETE ANONYME DES
DRAPS ET FILES !WAN SIMONIS» N.V.; «SOCIETE
ANONYME DES DRAPS ET FILES !WAN SIMONIS »
N.V. T. VAN GANSBEKE)
ARREST

(A.R. nr. 9668

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 april 1985 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat de eiser Vangansbeke werd vervolgd om :
A. met overtreding van de artikelen 8, eerste en derde lid, en 9 tot
en met 14 van de wet van 1 april
1879 betreffende de fabrieks- en de
handelsmerken, op de produkten
van zijn nijverheid of de voorwerpen van zijn handel bedrieglijk een
aan een ander toebehorend merk te
hebben geplaatst of door bijvoeging,
wegneming of om het even welke
verandering te hebben doen voorkomen, namelijk het merk « Super
Croise Champion Iwan Simonis » te
hebben aangebracht op biljartlakens

1-----------------(3) Zie Cass., 22 mei 1984, A.R. nr. 8541
(A. C, 1983-84, nr. 535) en 5 dec. 1984, A.R.
nr. 3622 (ibid., 1984-85, nr. 213); zie ook Benelux-Gerechtshof, 23 dec. 1985, A 83/4, Jurispmdentie van het Benelux-Gerechtshof, dee! 6,
biz. 38 en vlg.
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die niet vervaardigd zijn door de
N.V. Iwan Simonis, ten nadele van
de N.V. Iwan Simonis, die klacht
neerlegt;
B. met overtreding van de artikelen 8, eerste en vierde lid, en 9 tot
en met 14 van de voormelde wet van
1 april 1879, wetens te hebben verkocht, te koop gesteld of in de handel gebracht produkten met een nagemaakt merk of met een bedrieglijk geplaatst merk, namelijk biljartlakens voorzien van het vals mer k
« Super Croise Champion Iwan Simonis », ten nadele van de N.V.
Iwan Simonis, die klacht neerlegt;

C. met overtreding van de artikelen 54, 54bis, 55, littera i, 61 en 67
van de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken, met
kwade trouw, met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daden te
hebben gesteld, door als handelaar
of ambachtsman de beroepsbelangen van een of meerdere handelaars
of ambachtslui te hebben geschaad
of getracht te schaden, namelijk
door het in de handel brengen van
biljartlakens valselijk voorzien van
het handelsmerk « Super Croise
Champion Iwan Simonis», ten nadele van de N.V. Iwan Simonis, die
klacht neerlegt;
I. Op de voorziening van Vangansbeke, beklaagde:
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
de strafvordering tegen eiser ter zake van de telastleggingen A en B
niet ontvankelijk wordt verklaard :
Overwegende dat de voorziening
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
eiser veroordeeld wordt wegens de
telastlegging C :
Over het ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 8 van de wet van 1 april 1879 betreffende de fabrieks- en handelsmerken,
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54, 55, 56 en 61 van de wet van 14 juli
1971 betreffende de handelspraktijken:

Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt op grond van artikel 61
van de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken om met
kwade trouw een van de in artikel
55 van die wet vermelde bepalingen
te hebben overtreden, namelijk littera i, de bepaling van artikel 54 dat
elke daad strijdig met de eerlijke
gebruiken op handelsgebied verbiedt;
Overwegende dat uit de vermeldingen van het arrest, inzonderheid
uit de bewoordingen van de telastleggingen A, B en C, blijkt dat de
daden die ten deze als strijdig met
de eerlijke gebruiken op handelsgebied worden omschreven, ook worden gekwalificeerd als daden van
namaking die onder het bepaalde
vallen van artikel 8 van de wet van
1 april 1879 betreffende de fabrieksen handelsmerken; dat het arrest
evenwel de strafvordering, wat betreft de telastleggingen A en B, niet
ontvankelijk verklaart omdat verweerster, die op grond van' de wet
van 1 april 1879 klacht neerlegde,
daartoe geen hoedanigheid had, nu
zij noch merkhouder noch cessionaris of licentiehouder van het betrokken merk was, redengeving welke enkel betrekking heeft op de
ontvankelijkheid van de strafvordering die, met aanvoering van de feiten omschreven in de telastleggingen A en B, op grond van artikel 8
van de wet van 1 april 1879 was
ingesteld en geen verband houdt
met de gegrondheid ervan;
Overwegende dat uit het samen
lezen van de artikelen 55 en 61 van
de wet van 14 juli 1971 blijkt dat de
strafvordering, op grond van artikel
61, nauw verbonden is met de verdering tot staking bepaald bij artikel
55; dat feiten die geen aanleiding
kunnen geven tot een vordering tot
staking op grond van artikel 55 niet
met toepassing van artikel 61 kunnen worden bestraft;
Overwegende dat artikel 56 van
evengenoemde wet bepaalt dat arti-
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kel 55 geen toepassing vindt op daden van namaking die onder toepassing vallen onder meer van de wet
betreffende de fabrieks- en handelsmerken; dat uit het vorenstaande
volgt dat artikel 61 op die daden van
namaking evenmin toepassing vindt;
Dat het arrest eisers veroordeling
wegens overtreding van artikel 61
van de wet van 14 juli 1971 niet
naar recht verantwoordt;
C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerster tegen eiser :
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de strafvordering de vernietiging meebrengt van
de niet-definitieve beslissing op de
civielrechtelijke vordering die het
gevolg is van eerstgenoemde beslissing, ook al wordt de vernietiging
van de beslissing op de strafvordering ambtshalve uitgesproken;
II. Op de voorziening van de N.V.
Societe anonyme des Draps et
Files Iwan Simonis », burgerlijke
partij:
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen Vangansbeke
wat betreft de telastleggingen A en
<<

B:

Overwegende dat eiseres, burgerlijke partij , die niet in kosten van
die vordering is veroordeeld, geen
hoedanigheid heeft om tegen die beslissing cassatieberoep in te stellen;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiseres
tegen verweerder wat betreft de telastleggingen A en B :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 8 tot en met, en in
het bijzonder, 14 van de wet van 1 april
1879 betreffende de fabrieks- en de handelsmerken, 1, 11 en 13 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken
van 19 maart 1962 (opgenomen in de Bel-
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gische wetgeving bij de wet van 30 juni
1969),
doordat het arrest beslist : « De strafvordering kan slechts ingesteld worden
op klacht van de benadeelde partij (artikel 14 van de wet van 1 april 1879). Uit
de samenlezing van de artikelen 1 en 11
van de Benelux-Merkenwet blijkt dat de
benadeelde partij de titularis kan zijn
van een gedeponeerd merk, evenals de
overnemer en de licentiehouder, welke
laatste in gebeurlijk geval met de titularis moet optreden. In casu is de klaagster de N.V. Societe anonyme des Draps
et Files lwan Simonis te Verviers. Uit de
neergelegde stukken blijkt dat de titularis van het merk " Super Croise Champion Iwan Simonis " niet de klaagster is
maar de N.V. " S.A. Peltzer & Fils" te
Verviers. Uit deze stukken blijkt niet dat
op het Benelux-Merkenbureau een
schriftelijke afstand, overdracht of licentie werd geregistreerd. Zelfs zo in feite
dergelijke overdracht of licentie mocht
bestaan tussen partijen, dan ware zij in
die voorwaarden niet tegenstelbaar aan
derden, zodat de klaagster de wettelijke
bescherming niet kan genieten » en bijgevolg de strafvordering wat betreft de
tenlasteleggingen onontvankelijk verklaart,
terwijl artikel 14 van de wet van 1
april 1879 bepaalt dat de uitoefening van
de strafvordering afhankelijk is van een
klacht van de benadeelde partij en deze
bepaling door de Eenvormige Beneluxwet noch werd opgeheven, noch gewijzigd en de klacht dus openstaat voor elke persoon die rechtstreeks schade lijdt
door de namaak; het arrest derhalve,
door te beslissen dat ingevolge de invoering van de Eenvormige Beneluxwet de
strafbepalingen van de wet van 1 april
1879 aangepast werden aan deze bepalingen een onwettige interpretatie geeft
(schending van alle in het midcl.el ingeroepen bepalingen) :

Overwegende dat artikel 14 van
de wet van 1 april 1879 betreffende
de fabrieks- en handelsmerken de
uitoefening van de strafvordering
waarin die wet voorziet, afhankelijk
stelt van een klacht van de benadeelde partij;
Overwegende dat het arrest de
strafvordering, die op klacht van eiseres op grond van die wet was
ingesteld, niet ontvankelijk verklaart; dat het tot die beslissing
komt, eensdeels door te overwegen
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dat uit het samen lezen van de artikelen 1 en 11 van de Eenvormige
Beneluxwet op de warenmerken
blijkt dat de benadeelde partij
merkhouder kan zijn van een gedeponeerd merk, of de cessionaris of
de licentiehouder van zulk merk, in
welk geval zij met de merkhouder
moet optreden, anderdeels door vast
te stellen dat eiseres geen merkhouder, cessio naris of licentiehouder is
van het betrokken merk, en door
daaruit af te leiden dat eiseres niet
als benadeelde partij in de zin van
artikel 14 van de wet van 1 april
1879 kan handelen;
Overwegende dat artikel 14 van
de wet van 1 april 1879 niet bepaalt
dat de benadeelde partij slechts hoedanigheid heeft om klacht neer te
leggen indien zij merkhouder, cessionaris of licentiehouder is van het
nagemaakte merk;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 12A, eerste lid, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, niemand, welke vordering
hij ook instelt, in rechte bescherming kan inroepen voor een teken
dat als merk beschouwd wordt in de
zin van artikel 1 van die wet, tenzij
hij het op regelmatige wijze heeft
gedeponeerd en zo nodig de inschrijving ervan heeft doen vernieuwen;
Overwegende dat de vraag of de
in deze bepaling vervatte rechtsregel van toepassing is op de benadeelde partij die klacht neerlegt met
het oog op strafrechtelijke vervolging een uitleg van die regel noodzakelijk maakt;
Dat krachtens artikel 6, lid 3, van
het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van het BeneluxGerechtshof, ondertekend te Brussel
op 31 maart 1965, het Hof van Cassatie in principe verplicht is de
vraag betreffende de uitleg van die
rechtsregel aan het Benelux-Gerechtshof voor te leggen;
Dat evenwel, met toepassing van
artikel 6, lid 4, van dit verdrag, het
Hof mag nalaten de vraag aan het
Benelux-Gerechtshof voor te leggen,
nu het zich verenigt met het ant-
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woord door het Beneluxhof gegeven
op 23 december 1985 in zijn arrest
A 83/4 in zake van het openbaar ministerie en Unbas en anderen tegen
De Laet en anderen, en het van oordeel is dat er ingevolge dit antwoord
redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan omtrent de oplossing van de
gerezen vraag tot uitstel;
Overwegende dat het Benelux-Gerechtshof in zijn arrest van 23 december 1985 voor recht verklaart :
« op de vraag of de exclusieve distributeur die geen licentiehouder is
van het merk waarvan de waren die
hij verdeelt zijn voorzien, ter zake
van namaking van dit merk schadevergoeding kan vorderen, ook al voldoet hij niet aan de in artikel 12 Benelux-Merkenwet gestelde voorwaarde dat hij het merk op regelmatige
wijze heeft gedeponeerd, moet in zoverre bevestigend worden geantwoord dat zodanige exclusieve distributeur die aldus schadevergoeding vordert, dusdoende niet in de
zin van artikel 12A Benelux-Merkenwet in rechte bescherming voor
dat merk inroept; dat het antwoord
voor het overige afhangt van het ter
plaatse geldende gemene recht »;
Overwegende dat uit deze uitleg
volgt dat niet is vereist dat de benadeelde partij in de zin van artikel 14
van de wet van 1 april 1879 voldoet
aan de in artikel 12A van de Eenvormige Beneluxwet inzake de warenmerken gestelde voor,waarde, nu
zij de rechtsvordering tot herstel
van de schade door het misdrijf van
namaking veroorzaakt, ook voor de
strafrechter kan instellen;
Dat het arrest voormeld artikel 14
schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, ongeacht de door
de eiser Vangansbeke aangevoerde
middelen, die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de eiser Vangansbeke
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lijke partij, gelet op de aangenomen
veroordeelt wegens de telastlegging
gedeelde aansprakelijkheid, de helft
C en uitspraak doet over de civielvan het gevorderde voorschot toekent
rechtelijke vordering ter zake van
en dat geen enkel punt aanhoudt
die telastlegging, en in zoverre het
waarover de strafrechter nag uitspraak
uitspraak doet over de civielrechtemoet doen (1). (Art. 416 Sv.)
lijke vordering ter zake van de telastleggingen A en B; verwerpt de 2" De verzekeringsinstelling die ten voorvoorzieningen voor het overige; bedele van de getroffene van een ongeval
de bij de Z.I. V.-wet 9 aug. 1963 bepaalveelt dat van dit arrest melding zal
de prestaties heeft verleend, is in de
worden gemaakt op de kant van het
rechten van de rechthebbende gesubgedeeltelijk vernietigde arrest; verrogeerd voor het geheel van de veroordeelt de eiser Vangansbeke in
leende prestaties, oak als de aanspraeen derde van de kosten van zijn
kelijkheid voor de bij die wet bedoelde
voorziening, laat de overige kosten
schade slechts ten dele door de !out
ten laste van de Staat; veroordeelt
van een derde is ontstaan; in dat geval
de verweerder Vangansbeke in twee
strekt de vordering van de verzekeringsinstelling zich uit tot het geheel
derde van de kosten van de voorzievan de sommen die de aansprakelijke
ning van de eiseres N.V. « Societe
derde ter vergoeding van de door de
anonyme des Draps et Files Iwan
wet bedoelde schade verschuldigd is,
Simonis », behoudens de kosten van
zonder dat ze het bedrag van de door
betekening van de voorziening aan
lwar verleende prestaties mag overhet openbaar ministerie die ten lasschrijden (2). (Art. 70, § 2, Z.I.V.-wet 9
te van die partij blijven; veroordeelt
aug. 1983, gew. bij art. 1, 1", K.B. nr. 19
die eiseres in de overige kosten; vervan 4 dec. 1978 ter uitvoering van art.
27, § 7, wet 5 aug. 1978.)
wijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
18 november 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
I. Dewever, Kortrijk, en Van Ommeslaghe.

Nr. 171
2'
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18 november 1986

1° VOORZIENING IN CASSATIE -

TERMIJN STRAFZAKEN BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING EINDBESLISSING BEG RIP.

2° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - Z.I.V.-WET 9 AUG. 1963, ART. 70,
§ 2 - INDEPLAATSSTELLING VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING - OMVANG.

1"

Een eindbeslissing, waartegen derhalve onmiddellijk cassatieberoep openstaat, is het arrest dat aan de burger-

(NATIONAAL VERBOND DER SOCIALISTISCHE
MUTUALITEITEN T. NIJSSEN)
ARREST

(A.R. nr. 9974)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 12 september 1985 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;
Overwegende dat eiser verklaart
afstand zonder berusting te doen
van zijn voorziening, op grond dat
de beslissing geen eindbeslissing is
in de zin van artikel 416 van het
Wetboek van Strafvordering;

!----------------(1) Zie Cass., 2 sept. 1986, A.R. nr. 207
(A.C., 1986-87, supra, nr. 1).
(2) Cass., 20 april 1982, A.R. nr. 7059
(A.C., 1981-82, nr. 483). Zie A.M. CAEYERS-DE
HONDT, « Het subrogatierecht van het ziekenfonds », in R. W., 1978-79, kol. 1673 tot 1676; D.
S!MOENS, « Sociale zekerheid en aansprakelijkheid » in : Raakvlakken tussen sociale zekerheid en andere rechtstakken, Brussel, Larcier,
1979, blz. 288 tot 315; R. ANDRE, « Le recours
des mutuelles contre les tiers », in Rev. gen.
ass. resp., 1980, nr 10160.
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Overwegende dat het bestreden
vonnis beslist dat de rechthebbende
van eiser voor de helft aansprakelijk is voor de schadelijke gevolgen
van het ongeval waarin hij met verweerder betrokken was, en op grond
hiervan aan eiser de helft van het
door hem gevorderde voorschot toekent; dat het bestreden vonnis niets
aanhoudt waarover de rechters nog
uitspraak moeten doen;
Dat die beslissing, waarbij de
rechtsmacht van de correctionele
rechtbank volledig wordt uitgeoefend, een eindbeslissing is in de zin
van artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering; dat er geen gronden
zijn om akte te verlenen van de afstand;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wethoek en 70, § 2, vierde lid, van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
doordat het hestreden vonnis, na op
penaal gehied Nijssen Gustin veroordeeld te hehhen, op hurgerlijk gehied
Nijssen veroordeelt om, hij wijze van
voorschot, de som van 81.647 frank te hetalen, en het meer gevorderde verwerpt,
op de gronden dat de verkeerstechnische
overtredingen hegaan door Nijssen en
Jonckers in gelijke mate hehhen hijgedragen tot het ontstaan van het ongeval.
Nijssen dient daarom te worden verwezen tot de helft van de aansprakelijkheid
voor de schadelijke gevolgen van het ongeval. Aangezien de door eiser gevorderde provisionele schadevergoeding ten hedrage van 163.294 frank niet wordt
hetwist, komt deze eis gegrond voor ten
helope van 163.293 frank : 2
81.647
frank,
terwijl, eerste onderdeel, de indeplaatsstelling, hepaald hij artikel 70, § 2,
vierde lid, van de wet van 9 augustus
1963, enerzijds, geldt tot het heloop van
het hedrag van de door de verzekeringsinstelling verleende prestaties en, anderzijds, tot voorwerp heeft het geheel van
de rechten en vorderingen welke de
rechthehhende Jonckers krachtens het
gemeen recht uit hoofde van de geleden
schade kon uitoefenen ten laste van verweerder; dat eiser dientengevolge die
rechten en vorderingen kan uitoefenen
tot heloop van elk bedrag dat met inacht-
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neming van deze heperking is vastgesteld; dat het hestreden vonnis derhalve,
door de vordering van eiser te herleiden
tot de helft van het gevorderde hedrag,
zijn heslissing niet wettelijk verantwoordt (schending van de artikelen 70,
§ 2, vierde lid, van de wet van 9 augustus
1963, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wethoek);

tweede onderdeel, het hestreden vonnis, door de vordering van eiser in toepassing van de verdeling hij helften der
aansprakelijkheid, te herleiden tot de
helft van het gevorderde hedrag, niet
toelaat de wettelijkheid der heslissing te
onderzoeken; dat inderdaad niet kan
worden nagegaan welk het hedrag is in
gemeen recht, dat aan het slachtoffer
toekwam en tot hetwelk eiser gesuhrogeerd is in de rechten van zijn verzekerd
lid (schending van de artikelen 70, § 2,
vierde lid, van de wet van 9 augustus
1963, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wethoek en, voor zoveel als nodig, 97 van de
Grondwet):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het eerste en
het vierde lid van artikel 70, § 2, van
de Ziekte en Invaliditeitswet, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 19
van 4 december 1978, genomen ter
uitvoering van artikel 27, § 7, van de
wet van 5 augustus 1978, respectievelijk luiden: « De bij deze wet bepaalde prestaties worden geweigerd
indien voor de schade voortvloeiend
uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, krachtens een
andere Belgische wetgeving, een
vreemde wetgeving of in het gemeen recht werkelijk schadeloosstelling is verleend. Belopen de bedragen welke krachtens die wetgeving of het gemeen recht worden
verleend evenwel minder dan de
prestaties van de verzekering, dan
heeft de rechthebbende recht op het
verschil ten laste van de verzekering », en : « De verzekeringsinstelling treedt rechtens in de plaats van
de rechthebbende; deze indeplaatsstelling geldt, tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties,
voor het geheel van de sommen die
krachtens een Belgische wetgeving,
een buitenlandse wetgeving of het
gemeen recht verschuldlgd zijn en

Nr. 172

377

HOF VAN CASSATIE

die de in lid 1 bedoelde · schade geheel of gedeeltelijk vergoeden >>;
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Overwegende dat uit deze bepalingen, overeenkomstig de wil van de
wetgever, volgt dat de verzekeringsinstelling in beginsel voor het hele
bedrag van de door haar verleende
prestaties gesubrogeerd is in de
rechten van de rechthebbende, ook
als de aansprakelijkheid voor de bij
de wet bedoelde schade slechts ten
dele door de fol,\t van een derde is
ontstaan; dat in laatstbedoeld geval
de vordering van de verzekeringsinstelling zich uitstrekt tot het geheel
van de sommen die de aansprakelijke derde ter vergoeding van de
door de wet bedoelde schade verschuldigd is, zonder dat ze het bedrag van de door haar verleende
prestaties mag overschrijdeil;

2•

Overwegende dat het bestreden
vonnis ten deze de vordering van eiser niet op vorenbedoelde wijze reduceert, maar in evenredigheid met
het gedeelte van de aansprakelijkheid dat het ten nadele van de
rechthebbende vaststelt; dat het zodoende artikel 70, § 2, van de Ziekte
en Invaliditeitswet schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

KAMER -

18 november 1986

1° VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEZOLDIGD PERSONENVERVOER - BESLUITWET 30 DEC. 1946, ART. 30 TERMIJN.

2° AUTOMOBIELEN,
AUTOBUSSEN,
AUTOCARS, TAXI'S- BEZOLDIGD PERSONENVERVOER - BESLUITWET 30 DEC. 1946
- STRAFVORDERING - VERJARING - TERMIJN.

3° VERJARING VORDERING - BEGRIP.

STRAFZAKEN - STRAFSTUITING VAN DE VERJARING

1° en 2o Voor de overtredingen van KB.
15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's en hun aanhangwagens
moeten voldoen, die overeenkomstig
art. 81 van dat besluit gestraft worden
met de bij art. 30 Besluitwet van 30 december 1946 bepaalde straffen, bedraagt de verjaringstermijn van de
strafvordering drie jaar.
3° Wanneer de beslissing op de strafvor-

dering op .verzet wordt gewezen, vormt
de bij Vf!rstek gewezen beslissing een
daad van onderzoek die de verjaring
van de strafvorderin{J, stuit (1). (Art. 22
wet van 17 april 1878.)
(VERZWIJVELT)

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de civielrechtelijke
vordering van eiser tegen verweerder; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt verweerder in de
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Tongeren, zitting houdende
in hoger beroep.
18 november 1986 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat mr Houtekier

ARREST

(A.R. nr. 103)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 oktober 1985 in
hoger beroep op verzet gewezen
door de Correctionele Rechtbank te
Leuven;
I. Wat de telastleggingen B betreft:
Overwegende dat het bestreden
vonnis de strafvordering wegens die
(1) Zie Cass., 21 met 1983, A.R

(A.C., 1984-83, nr 566)

nr

8711
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telastleggingen vervallen verklaart
door verjaring;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
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keer, gecoordineerd op 16 maart
1968, of de wet van 18 februari 1969;
Overwegende dat eiser vervolgd is
ter zake van overtreding van veermeld koninklijk besluit van 15
maart 1968, om op de openbare weg
II. Wat de telastleggingen A be- · een voertuig in omloop te hebben
treft:
gebracht dat niet beantwoordt aan
Over het middel, afgeleid uit de scherr- de bij artikel 28, § 2.1°, a, 1, vereiste
ding van artikel 68 van de Wegverkeers- technische voorwaarden en dat niet
voorzien was van het bij artikel 24,
wet,
doordat het bestreden vonnis beslist § 1, vereiste schouwingsbewijs;
dat de strafvordering wegens de overtreOverwegende dat het bestreden
dingen bepaald bij de artikelen 28, § 2, 1", vonnis op onaantastbare wijze in
a, 1, en 24, § 1, van het koninklijk besluit feite constateert dat « het voertuig
van 15 maart 1968 houdende algemeen van (eiser) een autocar was die 16
reglement op de technische eisen waaraan auto's en hun aanhangwagens moe- schoolkinderen vervoerde van Nieten voldoen, niet verjaard is daar de ver- len naar Lovenjoel »;
jaringstermijn drie jaar is ingevolge
Overwegende dat, naar luid van
artikel 21 van de voorafgaande titel van artikel 28 van de besluitwet van 30
het Wetboek van Strafvordering; integen- december 1946 betreffende het bedeel, de strafvordering wegens de over- zoldigd vervoer van personen over
tredingen bepaald bij de artikelen 21.1,
1", en 22, tweede lid, van het koninklijk de weg met autobussen en met autobesluit vf· •'1 31 december 1953 houdende cars, als gewijzigd bij artikel 4, § 2,
regeling "1opens de inschrijving van mo- van de wet van 20 december 1957,
torvoertuigen wel vervallen is door verja- de Koning de technische vereisten
ring ingevolge artikel 68 van de Wegver- en de vereisten inzake verzekering
keerswet,
bepaalt waaraan voertuigen die voor
terwijl artikel 68 van de Wegverkeers- verschillende in die besluitwet gewet bepaalt dat de strafvordering voort- noemde diensten worden gebruikt,
spruitende uit de misdrijven tegen de re- moeten voldoen; dat die technische
glementen betreffende de politie over het vereisten bepaald worden bij het
wegverkeer verjaart door verloop van
een jaar te rekenen van de dag waarop voormeld koninklijk besluit van 15
het misdrijf is begaan; die bepaling een maart 1968;
algemene draagwijdte heeft, zodat zij
Overwegende dat artikel 30 van
van toepassing is op alle wanbedrijven de besluitwet van 30 december 1946
die een overtreding opleveren van de
verkeersreglementering, zodat er geen de overtreding van de besluiten gereden bestaat om voor sommige van die nomen in uitvoering van die besluitwanbedrijven de verjaringstermijn op wet bestraft met correctionele strafdrie jaar te bepalen en voor andere op fen;
een jaar:
Overwegende dat, ingevolge artikel 25 van de voorafgaande titel van
Overwegende dat, naar luid van het Wetboek van Strafvordering, de
artikel 81 van het koninklijk besluit verjaring van de strafvordering bevan 15 maart 1968 houdende alge- treffende de misdrijven door bijzonmeen reglement op de technische ei- dere wetten omschreven, geregeld
sen waaraan de auto's en hun aan- wordt zeals bepaald in artikel 21
hangwagens moeten voldoen, over- van de voorafgaande titel, voor zotreding van dit algemeen regle- ver die wetten niet ahders bepalen;
ment, al naar gelang het geval,
Overwegende dat de besluitwet
gestraft wordt overeenkomstig de
besluitwet van 30 december 1946, de van 30 december 1946 geen zodanige
besluitwet van 24 februari 1947, de afwijkende bepaling inhoudt;
wet van 1 augustus 1960, de wet beOverwegende dat hieruit volgt dat
treffende de politie over het wegver- het bestreden vonnis wettig beslist
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STRAFZAKEN dat de bewezenverklaarde overtre- 2° RECHTBANKEN
BURGERLlJKE RECHTSVORDERlNG OMdingen strafbaar zijn krachtens de
SCHRlJVlNG VAN HET FElT - BEOORDELING
besluitwet van 30 december 1946 en
DOOR DE RECHTER.
dat de strafvordering wegens die
overtredingen verjaart door verloop
van drie jaar;
3° RECHTEN VAN DE MENS - lNTEROverwegende dat, volgens de vastNATlONAAL VERDRAG lNZAKE BURGERRECHTEN EN POLlTlEKE RECHTEN, ART. 14.5 stellingen van het vonnis, de feiten
DUBBELE AANLEG - BEGRIP.
gepleegd zijn op 4 mei 1981 en dat
uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de ver- 4° INTERNATIONALE VERDRAGENjaring van de strafvordering regellNTERNATIONAAL VERDRAG lNZAKE BURmatig werd gestuit binnen de terGERRECHTEN EN POLITlEKE RECHTEN, ART.
mijn van drie jaar, namelijk door
14.5 - DUBBELE AANLEG - BEGRIP.
het vonnis bij verstek van 17 februari 1983 waarbij, op het ontvankelijk
hoger beroep van het openbaar mi- 1• In correctionele en in' politiezaken is
het vonnisgerecht waarbij een uit een
nisterie, uitspraak werd gedaan op
strafbaar feit ontstane burgerlijke
de strafvordering tegen eiser, zodat
rechtsvordering aanhangig is gemaakt,
op 24 oktober 1985, dag waarop het
bevoegd en verplicht on;z aan dat feit
bestreden vonnis werd gewezen, de
de wettelijke omschrijving te geven,
strafvordering niet door verjaring
mits het recht van verdediging wordt
vervallen was;
in acht genomen (1).
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substan- 2• De strafrechter bij wie de burgerlijke
rechtsvordering aanhangig gemaakt is,
tiiHe of op straffe van nietigheid
oordeelt op onaantastbare wijze of het
voorgeschreven rechtsvormen in
door hem op een andere wijze omacht zijn genomen en de beslissing
schreven feit hetzelfde is als het feit
overeenkomstig de wet is gewezen;
dat aan de vervolging ten grondslag

ligt (2).

a· en 4•
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
18 november 1986 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. E.
Vlassak, Leuven.

De appelrechter die aan het hem
voorgelegde feit de juiste, hoewel van
die van de eerste rechter afwijkende
omschrijving geeft, beslist niet en
heeft oak niet te beslissen of tegen
zijn beslissing hager beroep mogelijk
is; hij kan dus onmogelijk art. 14.5
schenden van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten dat betrekking heeft op

(1) Zie Cass., 16 okt. 1985, A.R. · nr..4380
.
Over de regel dat de appelrechter, op het enkele hoger beroep van de burgerlijke partij,
verplicht is aan het feit de juiste omschrijving
te geven, zelfs als deze verschilt van die van
de eerste rechter wiens beslissing op de strafvordering kracht van gewijsde heeft gekregen,
zie Cass., 17 nov 1981, A.R. nr 6659
(ibid., 1981-82, nr 180).
·

(A.C., 1985-86, nr. 100).
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1° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING OM
SCHRlJVlNG VAN HET FElT
VERPLlCHTlNG
VOOR lJE RECHTER

(2) Zie Cass., 8 . feb. en .7 jum 1977
(A.C., 1977, 640 en 1036). Over het door het Hof
uitgeoefende toezicht, z1e Cass., 5 okt. ?982,
A.R. nr 7264 (ibid., 1982-83, nr 85) en de noot
get. R.D
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het recht van beklaagde op rechtspraak in twee instanties (3).

(\OTIEBOQ}I T DDIECLE:\IEESTER, SABBE)

ARREST

(A.R. nr. 186)

HET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 4 september 1984
en op 26 november 1985 in hoger beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Gent;

I. Op de voorziening van Amedee
Notteboom:
Over het middel, afgeleid uit de scherrding v•:m de artikelen 145, 172, 176, 182,
202 van het Wetboek van Strafvordering,
14.5 van het Internationaal Verdrag betreffende de burgerlijke en politieke
rechten gedaan te New York en goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981, 1317,
1319, 1320 ~n 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, en uit de miskenning van het
algemeen beginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken,
doordat het bestreden vonnis van
26 november 1985, onder verwijzing naar
het vonnis in dezelfde zaak gewezen op
4 september 1984, waarbij de rechtbank
eiser uitnodigt zich eveneens te verdedigen « nopens de bijkomende omschrijving van hetzelfde feit: D. als bestuurder
die de rijbaan volgt, verzuimt zo dicht
mogelijk bij de rechterrand van die rijbaan te blijven, behalve op pleinen of om
de aanwijzingen van de verkeersborden
F 13 en F 15 op te volgen (artikel 9.3 van
de Wegcode) », vaststelt dat de strafvorderingen vervallen zijn door verjaring
en, rechtsprekende over de burgerlijke
vordering, bij wijze van gedeeltelijke bevestiging van het beroepen vonnis de
rechtbank onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de vordering van eiser
en deze veroordeelt op de burgerlijke
vordering van de verweerders op de mo(3) Zie het voorbehoud dat door Belgie is gemaakt blJ de neerleggmg van de oorkonde
houdende bekrachtlging van het Verdrag (Belgisch Staatsblad 6 juh 1983, biz. 8831). Over de
regel dat de appelrechter, die na evocatie uitspraak doet over de zaak zelf, de regel betreff.:mde de rechtspraak m twee mstant1es niet
m1skent, z1e Cass, 14 me1 1986, A.R nr 5056
(A (
198:> 86, nr 562)
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tieven, enerzijds, dat « het bewijs is geleverd dat (eiser) verzuimd heeft zo dicht
mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te blijven » en, anderzijds, « het bewijs niet geleverd is dat (verweerster) de
snelheid niet naar behoren had geregeld
en evenmin dat ze bij het kruisen geen
voldoende zijdelingse afstand heeft gelaten of, zo nodig, niet naar rechts is uitgeweken, laat staan dat ze niet heeft vertraagd en gestopt om de tegemoetkomende weggebruikers doorgang te verlenen

...

))

terwijl, eerste onderdeel, de appelrechter ten laste van de beklaagde geen ander feit bewezen mag verklaren dan het
feit dat bij de eerste rechter aanhangig
was gemaakt of waarvoor de beklaagde
voor de eerste rechter vrijwillig was verschenen, ongeacht of de beklaagde zich
in tweede aanleg hierop verdedigd heeft;
en de betichting D zoals omschreven
door het vonnis van 4 september 1984 en
weerhouden door het vonnis van 26 november 1985 om de burgerlijke vordering
van eiser af te wijzen en de burgerlijke
vordering van de verweerders toe te kennen, hetzij << verzuimd te hebben zo dicht
mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te blijven » in geen enkel opzicht
een gewijzigde kwalificatie is van de feiten zoals voortspruitende uit de oorspronkelijke dagvaarding voor de Politierechtbank te Deinze van 19 mei 1983 en
uit het vonnis a quo uitgesproken door
de Politierechtbank te Deinze op woensdag 5 oktober 1983, vermits uit deze procedurestukken blijkt dat eiser vervolgd
was, respectievelijk in eerste aanleg veroordeeld werd, wegens het besturen van
een voertuig in staat van dronkenschap
(betichting A) en in staat van alcoholintoxicatie (betichting B) en « als bestuurder op de openbare weg, zijn snelheid
niet te hebben geregeld zoals vereist wegens de plaatsgesteldheid ... opdat de
snelheid geen ongevallen zou kunnen
veroorzaken noch het verkeer hinderen »
(betichting C); terwijl inderdaad het
« feit » van dronkenschap achter het
stuur, alcoholintoxicatie of overdreven
snelheid, noch begripsmatig noch materialiter enig verband vertonen met het
feit de rechterrand van de rijbaan niet te
hebben gehouden, zodat het bestreden
vonnis van 4 september 1984, dat de
nieuwe betichting beschrijft als « de bijkomende omschrijving van hetzelfde
feit », de bewijskracht van de oorspronkelijke dagvaarding die de zaak aanhangig maakte, miskent (schending van de
artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlljk Wetboek) en het gezag van
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gewijsde van het vonnis a quo dat het
feit waarover de rechtbank uitspraak
deed beschrijft, negeert (miskenning van
het algemeen beginsel van gezag van gewijsde in strafzaken) en het bestreden
vonnis van 26 november 1985 dat eiser
burgerlijk veroordeelt en zijn burgerlijke
vordering afwijst op grand van een feit
waarvoor hij in eerste aanleg niet was
vervolgd, de andere in de aanhef van het
middel
vernoemde
wetsbepalingen
schendt;
tweede onderdeel, artikel 14.5 van het
Internationaal Verdrag van New York
bepaalt dat een ieder die schuldig verklaard wordt aan een misdrijf het recht
heeft de schuldverklaring en de veroordeling te laten onderzoeken door een hogere instantie, overeenkomstig de wet,
en een misdrijf waarvoor een veroordeling kan uitgesproken worden, noodzakelijkerwijze een misdrijf is zoals door de
wet gekwalificeerd, waaruit volgt dat
niet het « feit >> doch de wettelijke kwalificatie aan dit feit gegeven onderhevig is
aan de regel van de dubbele aanleg, zodat het bestreden vonnis van 26 november 1985, door eiser te veroordelen op
burgerlijk gebied en zijn burgerlijke eis
af te wijzen wegens een ander dan voor
de eerste rechter gekwalificeerd misdrijf
- ook al zou het feit hetzelfde zijn -,
aan eiser de door bedoeld verdrag toegekende waarborg van de dubbele aanleg
voor ieder misdrijf waartoe hij zou veroordeeld worden, ontneemt (schending
van artikel 14.5 van hoger genoemd internationaal verdrag) :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat in correctionele
en politiezaken de rechter het recht
en de plicht heeft aan het feit, dat
het voorwerp van de vervolging uitmaakt, zijn juiste wettelijke omschrijving te geven; dat hij in feite
en onaantastbaar oordeelt of twee
misdrijven door een zelfde feit zijn
opgeleverd;
Dat de correctionele rechtbank
wettig kon b~slissen dat de door
haar bewezen verklaarde overtreding van artikel 9.3 van het Wegverkeersreglement door hetzelfde feit is
opgeleverd als de misdrijven die in
de oorspronkelijke dagvaarding eiser werden ten laste gelegd;
Overwegende dat ze, door aan het
feit zijn juiste kwalificatie te geven,

de bewijskracht van de dagvaarding
niet miskent;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de correctionele
rechtbank, door aan het feit de juiste kwalificatie te geven, niet beslist
en niet te beslissen heeft dat er tegen haar vonnis geen hoger beroep
toegelaten is; dat de rechtbank aldus het in het middel aangehaalde
artikel 14 niet kon schenden;
Dat het middel in zijn beide onderdelen niet kan worden aangenomen;
II. Op de voorziening van de N.V.
Mauretus:
Overwegende dat die voorziening
enkel tegen het vonnis van 26 november 1985 is gericht;
Overwegende dat eiseres geen
middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten van hun respectieve
voorziening.
18 november 1986 - 2' kamer - Voor·
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat
mr. Delahaye.
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1° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE ~lENS, ART
6.1 - REDELIJKE TERMIJN - BEGRIP

2° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKE'<
NIET-ONTVANKELIJKVERKLARING VAN DE
STRAFYORDF.RI:\G - YOORZ!El\I"iG VAl\ HET
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OPENBAAR MINISTERIE VERNIETIGING
WAARUIT DE VERNIETIGING VOORTVLOEIT
VAN DE BESLISSING WAARBIJ DE RECHTER
ZICH NIET BEVOEGD VERKLAART OM KENNIS
TE NEMEN VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE GENT T. STEVENS, VANBIERVLIET)
ARREST

(A.R. nr. 878)
1" Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten

van de Mens wordt geschonden door
de rechter die beslist dat het overschrijden van de redelijke termijn
noodzakelijkerwijze de niet-ontvankeJijkheid van de strafvordering tot gevolg heeft (1).
2" Vernietiging, op de voorziening van
het openbaar ministerie, van de beslissing waarbij de strafvordering niet
ontvankelijk verklaard wordt op grand
dat de redelijke termijn in de zin van
art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van
de Mens verstreken was, heeft vernietiging tot gevolg van de beslissing
waarbij de rechter zich niet bevoegd
verklaart om van de burgerlijke rechtsvordering kennis te nemen (2).

(1) Zie Cass., 22 okt. 1986, A.R. nr. 5114
(A.C,, 1986-87, nr. 117) en con!. proc.-gen.
Krings.
(2) In de arresten van 29 juni 1959
(A.C, 1959, 915) en 7 november 1972
(ibid., 1973, 227) heeft het Hof, op andersiuidende conciusie van het openbaar ministerie,
beslist dat .de vernietiging, op de voorziening
van het openbaar ministerie, van de beslissing
waarbij het rechtsco:Iege zich niet bevoegd
had verkiaard om kennis te nemen van de
strafvordering, niet Ieidde tot de vernietiging
van de beslissing waarbij het zich niet bevoegd had verkiaard om kennis te nemen van
de burgerlijke rechtsvordering. Deze zienswijze werd echter verlaten in het arrest van 29
mei 1973; de redenen van de ommekeer in de
rechtspraak zijn uiteengezet in een noot, getekend P.M., onder dat arrest (A.C., 1973, 946).
De nieuwe rechtspraak is gevoigd in de arresten van 12 januari 1976 (A.C., 1976, 529) en 23
jan. 1979 (ibid., 1978-79, 577).
Moest deze uitbreiding van de vernietiging
beperkt blijven tot het gevai van onbevoegdheid of. moest zij ook worden toegepast op andere gevallen waarin de strafrechter zich het
recht ontzegt uitspraak te doen over de strafvordering en bijgevoig over de burgerlijke
rechtsvordedng, bijvoorbeeid wanneer de
strafvordering niet ontvankelijk is of wanneer
de aide waardoor de zaak bij de rechter aanhangig gemaakt wordt, nietig is?
De reeds aangehaaide noot P.M. scheen de
voorkeur te geven aan een brede toepassing
van het· beginsei voigens hetweik de vernietiging . yan d<;l beslissing op de strafvordering

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1986 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van artikel
6.1 van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden :

Overwegende dat de appelrechters
wegens miskenning van de door
het artikel 6.1 van het Europees
Verdrag over de Rechten van de
Mens voorziene " redelijke termijn
van behandeling van de zaak " de
strafvordering niet meer toelaatbaar
(verklaren) »;
<<

noodzakelijkerwijs Ieidt tot de vernietiging
van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering; de steller van de noot (biz. 948) spreekt
van « een beroep in cassatie tegen een beslissing waarbij de rechter, zonder de zaak zeif te
onderzoeken, zich ertoe beperkt de bevoegdheid van het gerecht af te wijzen of de strafvordering onontvankelijk te verklaren >>.

Dezeifde strekking is terug te vinden in
drie arresten van 5 april 1965 (Bull. en
Pas., 1965, I, 831). Hierbij werd op de voorziening van de procureur des Konings een vonnis
vernietigd van de correctioneie rechtbank die
door een verkeerde toepassing van de bepalingen van de wet op het taaigebruik in gerechtszaken geweigerd had uitspraak te doen over
het ingesteide hager beroep en zelfs de verwijzing van de zaak te beveien naar een rechtbank van een ander taaigebied.
Het eerste van die arresten, dat in zijn geh.eei is overgenomen zoals hierboven aangegeven, is in zove:re bijzonder dat het Hof, op de
voorziening van het openbaar ministerie, de
wettigheid van de op de burgerlijke rechtsvordering gewezen bes!issing onderzoekt, terwijl
in de overige, reeds aangehaalde arresten de
devolutieve werking van de voorziening van
het openbaar ministerie beperkt bleef tot de
beslissing op de strafvordering en de vernietiging van de beslissing op de strafvordering enkel door toepassing van de beginselen betreffende de omvang van de cassatie geleid heeft
tot de vernietiging van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering.
Deze zienswijze werd in het van een noot
voorziene arrest gevolgd.
R.D.
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Overwegende dat zij deze beslissing laten steunen op volgende redengeving : « Het staat dan ook vast
dat de (verweerders) terecht aanvoeren dat hun recht op de behandeling
van de gegrondheid van de tegen
hen ingestelde strafvervolging binnen een redelijke termijn, dat door
het artikel 6.1 van het Europees
Verdrag over de Rechten van de
Mens gewaarborgd wordt, geschonden werd; hieruit volgt dat het hof
(van beroep) de tegen de (verweerders) gevoerde strafvordering niet
meer toelaatbaar moet verklaren »;
Overwegende dat het aan de vonnisgerechten toekomt in het licht
van de gegevens van elke zaak na
te gaan of de zaak binnen een redelijke termijn werd behandeld en, zo
dit niet het geval is, de hieraan te
verbinden gevolgen vast te stellen;
Overwegende dat noch artikel 6.1
van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, noch enige andere bepaling van het Verdrag
of van een nationale wet de gevolgen aanduidt die de feitenrechter
aan een door hem vastgestelde overschrij ding van de voor de behandeling van de zaak redelijke termijn
zou moeten verbinden; dat het Verdrag niet bepaalt dat de sanctie van
die overschrijding zou bestaan in de
niet-ontvankelijkheid van de ingestelde vervolgingen;
Overwegende dat de kwestieuze
gevolgen moeten beoordeeld worden
in functie van het bewijs van de feiten, enerzijds, van het aan die feiten
te verbinden strafgevolg, anderzijds;
Overwegende dat de appelrechters, door uit hun enkele vaststelling
dat de voor de behandeling van de
zaak redelijke termijn overschreden
werd, af te lE:iiden dat het hof van
beroep de tegen de verweerders
ingestelde strafvordering niet meer
toelaatbaar « moet » verklaren, de
draagwijdte van artikel 6.1 van het
Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden miskennen;

Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing waarbij de strafvordering niet meer toelaatbaar
wordt verklaard, de vernietiging
meebrengt van de beslissing waarbij
het hof van beroep zich onbevoegd
verklaart om kennis te nemen van
de zaak op civielrechtelijk gebied;

Om die redenen, zonder dat er reden is om het door eiser aangevoerde middel te onderzoeken, 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.
18 november 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. J. Bogaert, leper.
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19 november 1986

1° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE- STRAF
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VERZOEK GEGROND OP FElTEN AANGEVOERD
TEGEN PERSONEN DIE GEEN DEEL UITMA·
KEN VAN HET RECHTSCOLLEGE WAARBIJ DE
VERVOLGING AANHANGIG IS - ONTVANKE·
LIJKHEID.

2° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VERZOEK GEGROND OP VAGE OF LOUTER OP
VERONDERSTELLINGEN BERUSTENDE GRIEVEN - ONTVANKELIJKHEID.

3° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - STRAF
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ZAKEN - GEWETIIGDE VERDENKING - VERZOEK GEGROND OP BEWEERDE .LEEMTEN IN
HET ONDERZOEK - ONTVANKELIJKHEID.

4° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN - GEWETIIGDE VERDENKING - VERDENKING NIET AF TE LEIDEN UIT DE DOOR
ElSER UITEENGEZETIE GEGEVENS GEVOLG.

lo Niet ontvankelijk is het verzoek tot

verwijzing van een rechtbank naar een
andere wegens gewettigde verdenking,
wanneer het.gegrond is op grieven, die
niet tegen het met de kennisneming
van de vervolging belaste rechtscollege, maar tegen personen die geen dee]
uitmaken van dat rechtscollege, worden aangevoerd (1). (Art. 542 Sv.)
2° Niet ontvankelijk is het verzoek tot

verwijzing van eim rechtbank naar een
andere wegens gewettigde verdenking,
wanneer de aangevoercie grieven vaag
zijn of ]outer op veronderstellingen
berusten (2) .. (Artt. 542 en 545 Sv.)
3° Niet ontvankelijk is het verzoek tot

verwijzing van een rechtbank n.aar een
andere wegens gewettigde verdenking,
wanneer het gegrond is op zogenaamde leemten in het onderzoek (3). (Artt.
542 en 545 Sv.)
4' Het Hoi wijst het verzoek tot verwij-

zing van een rechtbank naar een andere wegens gewettigde verdenking af,
wanneer uit de door eiser uiteengezette gegevens niet valt at te leiden dat
geen van de rechters welke die rechtbank vormden, in staat zou zijn ten
deze op een onafhankelijke en
onpartijdige wijze uitspraak te doen of
dat die gegevens bij de openbare opinie gewettigde twijfel zouden wekken
aangaande hun geschiktheid om de
zaak op zodanige wijze te behandelen
(4).
(ABRAS, BERGER,

«

AU MOULIN " V.Z.W.)

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5432)

HET HOF; - Gelet op het aanvullend verzoekschrift, dat op 22 okto(1) (2) (3) en (4) Zie Cass., 7 mei 1986, A.R.
nr. 4990 (A.C., 1985-86, nr. 549).
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her 1986 op de griffie van het Hof is
ingekomen en dat ertoe strekt alle
zaken, dossiers of kwesties die ook
maar enigszins betrekking hebben
op de eisers, met name alle door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Namen behandelde onderzoeksdossiers, waaronder de dossiers 407/84
en 324/82, op grond van gewettigde
verdenking te verv.:ijzen « van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen » naar een andere rechtbank;
Overwegende dat de eisers tot staving van hun aanvullend verzoekschrift de hierna woordelijk
weergegeven gronden aanvoeren :
dat zij met deze zending een aanvullend verzoekschrift neerleggen tot
onttrekking op grond van gewettigde verdenking .aan de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Namen, en
verzoeken dat alle dossiers en elk
dossier afzonderlijk, die thans aan
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Namen zijn voorgelegd; onverschillig op welk niveau, en voornamelijk
de dossiers betreffende de aldus beoogde of te beogen strafzaken, naar
een andere rechtbank zouden worden verwezen; dat de eerste en de
tweede verzoeker op 17 oktober
1986, om 10 uur in de morgen, op de
griffie van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Namen een verzoekschrift
hebben ingediend waarin ze andermaal en voor zoveel nodig de heer
onderzoeksrechter J.P. Marotte wraken, ditmaal voor alle hem ter onderzoek
toevertrouwde
dossiers
waarin. zij uit welke hoofde ook betrokken zijn; dat die magistraat dezelfde dag, 17 oktober 1986, om 16
uur, dat is. zes uur na de neerlegging van hct verzoekschrift tot wraking maar. v66r het verstrijken van
de termijn van vierentwintig uur
voor de betekening ervan aan de betrokken magistraat, aan het adres
van de eerste verzoeker met de post
een dagvaarding verstuurde om op
23 oktober 1986 voor de raadkamer
te verschijnen in een dossier 324/82,
welke dagvaarding door de eerste
verzoeker werd ontvangen op 20 oktober 1986; dat, benevens het eerste
verzoekschrift, dat thans voor Uw
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Hof hangende is en waarvan dit verzoekschrift de. aanvulling is, de eerste en de tweede verzoeker in hun
wrakingsverzoek van 17 oktober
1986 erop wezen dat eerstgenoemde
bij de procureur-generaal bij het
Hof van Beroep te Luik, bij de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Luik, bij de minister van
Justitie, met afschrift ter informatie
aan de procureur-generaal in het
Hof van Cassatie, een klacht wegens
vorming van een vereniging van
boosdoeners hebben ingediend tegen verschillende leden en verantwoordelijken van de Rechtbank van
Koophandel te Namen, alsmede tegen een ieder die « door zijn actieve
of passieve medewerking » doelbewust en met kennelijk bedrieglijk
opzet verduistering heeft gepleegd,
zaken heeft weggenomen, oplichting
heeft gepleegd of aan zodanige daden van ontrouw zijn medewerking
heeft verleend, waarbij wordt gedoeld op hem of hen die, ofschoon
op de hoogte, zich daartegen doelbewust niet hebben verzet hoewel ze
daartoe de middelen en/of de plicht
hadden; dat de drie verzoekers elk
woord en elke grond overnemen uit
het door de eerste en de tweede verzoeker op 7 oktober 1986 neergelegde verzoekschrift tot onttrekking en
daaraan toevoegen : 1. de gronden
van het wrakingsverzoek van 17 oktober 1986, dat zijn : a) de verwijzing
naar een algemeen onderzoek, dat
in het ministerie van Justitie in de
zaak van de verzoekers gevoerd
wordt, b) de verwijzing naar een
klacht, die door de eerste van de
huidige verzoekers is ingediend tegen de zoon van de heer J.P. Marotte in het kader van door vader Marotte gelaste onderzoeksverrichtingen, c) de kennelijke en agressieve
vijandigheden van vader Marotte jegens de verzoekers, omdat zij lid
zijn van de Liga ter voorkoming van
faillissementen en ter ondersteuning
van de gefailleerden en hun schuldeisers, zoals gebleken is uit ondervragingen, hetzij van de verzoekers
zelf, hetzij van andere getuigen,
d) klacht wegens onwettige en licha-
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melijke mishandeling tegen vier inspecteurs van de gerechtelijke politie te Namen wegens hun optreden
tijdens de vervulling van een opdracht, die werd uitgevoerd op bevel
van ... de heer J.P. Marotte en ...
volgens diens bevelen?, e) wraakzucht die ook tot uiting kwam in
pesterijen, zoals de oproeping van
de verzoekster Berger op adressen
waarvan met zekerheid en duidelijk
geweten is dat ze daar al meer dan
achttien maanden niet meer woont,
of zelfs op een adres waar zij nooit
gedomicilieerd was; 2. dat de agressieve vijandigheid van de heer J.P.
Marotte jegens de huidige verzoekers nog schijnt te zijn toegenomen,
gezien zijn recente dagvaarding in
het dossier 324/82 die plots werd uitgebracht en ingeschreven werd
na de neerlegging van het verzoekschrift waarin hij opnieuw werd
gewraakt en v66r het verstrijken
van de termijn van 24 uur na de betekening ervan aan zijn persoon, die
op een vrijdag om 16 uur op de post
werd gedaan, en die met de eerstvolgende postbestelling logischerwijze en onvermijdelijk pas op 20 oktober 1986, een maandag, werd ontvangen, dag waarvan hij bovendien
kon vermoeden dat de eerste en de
tweede verzoeker te Brussel zouden
zijn voor hun werkzaamheden in
het kader van hun functie van ondervoorzitter en bestuurder van de
Liga « van de gefailleerden », dat
die dagvaarding dus onregelmatig
was, nu de gedaagden niet de nodige tijd hebben gekregen om hun
recht van verdediging uit te oefenen
en die tijd hen, naar alle waarschijnlijkheid, opzettelijk werd ontnomen; gezien tevens de tijdsmarge
waarbinnen de plotselinge verzending van die dagvaarding is gebeurd, namelijk zes uur na de neerlegging van het wrakingsverzoek op
de griffie van de Rechtbank te Namen en achttien uur v66r het verstrijken van de wettelijke termijn
waarover de griffier beschikt om
hem daarvan officieel kennis te geven en die in het licht van de handelswijzen, die door de huidige eer-
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ste en tweede verzoeker aangeklaagd worden in hun klacht ter
zake van vereniging van boosdoeners, alle redenen geeft om te denken dat de onderzoeksrechter J.P.
Marotte, toen hij deze dagvaarding
uitbracht, heel goed op de hoogte
was van zijn wraking, maar daarvan
niet officieel in kennis gesteld was,
gezien het feit dus dat het zijn onbedwingbare agressiviteit is die hem
gedreven heeft om aldus te handelen zonder na te denken, maar onvermijdelijk met het akkoord zowel
van de voorzitter van de rechtbank
als van het betrokken orgaan van
het parket en via de griffie, waardoor hij de grenzen van de wettigheid bijna of volledig te buiten ging,
het staat aan Uw Hof om hierover
te oordelen, en in ieder geval het
recht van verdediging miskende; gelet aldus op het feit dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen,
in weerwil van de omstandigheid
dat ze heel goed op de hoogte was
van de door de huidige eerste en
tweede verzoeker tegen een aantal
van haar leden aangevoerde bezwaren waarbij de derde verzoeker zich
aansluit, in weerwil van de gewettigde verdenking, die de huidige eerste
en tweede verzoeker op 7 oktober
1986 op logische gronden hebben
aangevoerd in hun verzoek tot anttrekking, in weerwil van de door
hen gedane wrakingen, doorgaat
met de behandeling van de zaak en
zelfs zo ver gaat zich onwettig te gedragen, waardoor zij blijk geeft van
een collectieve agressieve vijandigheid jegens de ondergetekende verzoekers:
Overwegende
dat
het
verzoekschrift niet ontvankelijk is, in
zoverre het gegrond is op feiten of
grieven, afgeleid uit de vijandigheid,
partijdigheid of brutaliteit, die worden verweten aan inspecteurs van
de diensten van de gerechtelijke politie, nu deze personen geen deel
uitmaken van het met de kennisneming van de vervolgingen belaste
rechtscollege;
Overwegende dat het onderhavige
aanvullend verzoekschrift, onder uit-
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drukkelijke verwijzing naar het eerste op 7 oktober 1986 neergelegde
verzoekschrift, gewag maakt van de
omstandigheid « dat de gronden zelf
van het onderzoek tot wraking van
de eerste onderzoeksrechter - bijgevoegd stuk - de tweede rechter
ertoe hadden moeten aanzetten bepaalde zaken te onderzoeken en de
beklaagden te ondervragen ten einde de abnormale omstandigheden
na te gaan, waarop de huidige eisers, ondergetekenden, hadden gewezen, alsmede de weerslag daarvan op de aan zijn verslag te geven
inhoud; nu dat niet gebeurd is, er
dus wettige gronden zijn om te vrezen dat de tweede rechter de bewoordingen zelf zal overnemen van
een verslag dat reeds heel wat onrust heeft gewekt, zoals duidelijk is
uiteengezet in het wrakingsverzoek
van 29 januari 1986 »;
Dat de tot staving van de vordering tot verwiJzmg aangevoerde
gronden vaag zijn of op loutere veronderstellingen berusten of enkel
betrekking hebben op zogenaamde
leemten van het onderzoek en op
zich geen grond kunnen opleveren
tot gewettigde verdenking;
Dat ook in dat opzicht het verzoekschrift niet ontvankelijk is;
Overwegende dat voor het overige
uit de door de eisers uiteengezette
gegevens niet kan worden afgeleid
dat geen van de rechters waaruit de
met de kennisneming van de vervolgingen belaste Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen bestaat, in
staat zou zijn op een onafhankelijke
en onpartijdige wijze uitspraak te
doen over alle dossiers betreffende
de eisers, waaronder de dossiers
407/84 en 324/82, of dat die gegevens
bij de openbare opinie gewettigde
twijfel zouden doen ontstaan aangaande hun geschiktheid om op die
wijze uitspraak te doen;
Dat het verzoekschrift in dat opzicht niet gegrond is;

Om die redenen, gelet op de artikelen 542 tot 552 van het Wetboek
van Strafvordering, zonder acht te
slaan op de geschriften die door de
eiser Abras op de griffie van het
Hof werden neergelegd op 18 november 1986, dat is buiten de wettelijke termijn, verwerpt het verzoek;
veroordeelt iedere eiser in de kosten
van zijn verzoek.
19 november 1986 - 2• kamer- Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Resteau - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.

Dezelfde dag is op het verzoek van de eisers
Abras en Berger een analoog arrest gewezen
(A.R. nr. 5408).
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KAMER -

20 november 1986

1° HUUR VAN GOEDEREN- PACHTVERVREEMDING VAN HET VERPACHTE GOED
EN RECHT VAN VOORKOOP VAN DE PACHTER
-- VORDERING TOT NAASTING EN INDEPLAATSSTELLING EN VORDER!NG TOT SCHADELOOSSTELLING - VERJARINGSTERMIJN AANVANGSPUNT VAN DE TERMIJN.

2° VERJARING -

BURGERLIJKE ZAKEN PACHT - VERVREEMDING VAN HET VERPACHTE GOED EN RECHT VAN VOORKOOP
VAN DE PACHTER - VORDERING TOT NAASTING EN INDEPLAATSSTELLING EN VORDERING TOT SCHADELOOSSTELLING - VERJARINGSTERMIJN - AANVANGSPUNT VAN DE
TERMIJN.

1" en 2" Ingevolge art. 51, vierde lid,

Pachtwet verjaren, bij verkoop uit de
hand, de in die bepaling aangewezen
vordering tot naasting en indeplaatsstelling en de vordering tot schadeloosstelling door verloop van drie maanden
te rekenen van de datum van de kennisgeving van de verkoop aan de pachter, indien een dergelijke kennisgeving
heeft plaatsgehad; met die kennisge-

ving wordt bedoeld de in art. 48, § 1,
vijfde lid, van dezelfde wet bepaalde
kennisgeving, waardoor de pachter
kan weten dat een verkoop is gebeurd,
de voorwaarden ervan kan nagaan en
de rechten die art. 51 hem toekent,
kan uitoefenen.

(CLAES, MASSART T. PIETQUIN E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7575)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 december 1984
door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel in hoger beroep gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 48, 51 van de afdeling III van boek III van tiel VIII van het
Burgerlijk Wetboek « regels betreffende
de pacht in het bijzonder » en 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, na te
hebben vastgesteld dat « de notaris Molle, bij aangetekende brief met bericht
van ontvangst d.d. 10 november 1976, de
consoorten Claes-Massart (thans eisers)
kennis heeft gegeven van de verkoop
van het perceel tegen de prijs van
125.000 frank, onder de gebruikelijke
voorwaarden van de verkoop uit de hand
... om hen, overeenkomstig artikel 47 van
de wet van 4 november 1969, de gelegenheid te geven hun recht van voorkoop uit
te oefenen », dat de eisers aan de verkopers (thans verweerders sub 3 en 4) kennis hadden gegeven van de uitoefening
van hun recht van voorkoop, maar dat
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel bij eindvonnis van 19 oktober 1978 de
verkopers veroordeeld heeft tot uitvoering van de onderhandse koopakte die
zij op 18 maart 1976 met de echtgenoten
Pietquin-Broekmans (thans verweerders
sub 1 en 2) hadden gesloten, beslist dat
de vordering tot indeplaatsstelling die
door de eisers op grond van artikel 51
van de Pachtwet tegen de verweerders is
ingesteld bij verzoekschrift van 1 december 1978 en bij dagvaardingen van 23 februari en 2 maart 1979, verjaard is, op
grond dat de termijn van drie maanden,
bepaald bij artikel 51, vierde lid, van de
wet van 4 november 1969, loopt vanaf de
kennisgeving die de instrumenterende
ambtenaar ingevolge artikel 48, § 1, vijf-
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de lid, van de Pachtwet moet doen, welOverwegende dat het bestreden
ke kennisgeving ten deze zou hebben be- vonnis vaststelt dat de rechtbank in
staan in de voormelde brief van 10 haar vonnis van 19 oktober 1978
november 1976 van de notaris Molle,
« de verkoop heeft vernietigd, die op
terwijl, in geval van verkoop uit de 5 mei 1977 tussen Marc Giblet, Gahand, de vordering tot naasting en inde- brielle Germeaux-Delallieux en de
plaatsstelling, als bepaald bij artikel 51
van de Pachtwet, verjaart door verloop echtgenoten Claes-Massart is geslovan drie maanden te rekenen van de ten, voor recht heeft gezegd dat de
kennisgeving aan de pachter van de ver- echtgenoten Pietquin-Broekmans de
koop van het gepachte goed door de in- enige eigenaars van het bewuste
strumenterende ambtenaar, ingevolge ar- perceel waren (en) de consoorten Gitikel 48, § 1, vijfde lid, van de pachtwet; blet en Germeaux-Delallieux heeft
de kennisgeving bedoeld in artikel 48, veroordeld tot het verlijden van de
§ 1, vijfde lid, die is waarbij de instru- authentieke koopakte binnen de
menterende ambtenaar bij authentieke
akte kennis geeft van de prijs en de twee maanden na de betekening
voorwaarden van de verkoop; die kennis- van onderhavig vonnis »;
geving die, in wezen, de pachter in staat
Dat het bestreden vonnis zegt dat
moet stellen na te gaan of de verkoop « voor het overige, het op 19 oktober
niet is gebeurd tegen lagere voorwaar- 1978 gewezen vonnis, dat tussen de
den dan die welke de eigenaar-verpach- partij en gezag van gewij sde heeft,
ter hem, ingevolge artikel 48, § 1, eerste
lid, van de Pachtwet had geboden, niet heeft geoordeeld niet te moeten inmag worden verward met de kennisge- gaan op het betoog van de heer
ving die de eigenaar, die zijn goed uit de Claes dat hij een recht van voorhand wil verkopen, aan de pachter moet koop genoot en dat hij dit ingevolge
doen ingevolge voornoemd artikel 48, § 1, de pachtovereenkomst had uitgeoeeerste lid, om hem de gelegenheid te ge- fend, en heeft beklemtoond dat de
ven zijn recht van voorkoop uit te oefe- sanctie in geval van miskenning van
nen als bepaald in artikel 48, § 1, tweede het recht van voorkoop bestaat in de
lid; daaruit volgt dat het bestreden vonnis, nu het heeft vastgesteld dat de nota- dubbele keuzemogelijkheid bepaald
ris Molle, die optrad voor de eigenaars, in artikel 51 van de Pachtwet »;
bij aangetekende brief van 10 november
Overwegende dat het bestreden
1976 de prijs en voorwaarden van de ver- vonnis, door die vermeldingen, niet
koop ter kennis van de eisers had ge- oordeelt dat het vonnis van 19 oktobracht, zodat zij hun recht van voorkoop ber 1978, bij de uitspraak over een
overeenkomstig artikel 47 van de wet
van 4 november 1969 konden uitoefenen, vordering tot nietigverklaring van
niet wettig kon beslissen dat die bij arti- de verkoop van de verpachte goedekel 48, § 1, eerste lid, van de Pachtwet ren, heeft beslist dat de pachter
opgelegde kennisgeving de kennisgeving geen recht van voorkoop op die goewas van de authentieke verkoopakte, be- deren bezat;
doeld in artikel 48, § 1, vijfde lid (schenDat het middel van niet-ontvankeding van alle in het middel aangewezen
lijkheid
niet kan worden aangenobepalingen en inzonderheid van artikel
48, § 1, eerste en vijfde lid, van de Pacht- men;
wet) en, derhalve, evenmin het vertrekOver het middel :
punt kon uitmaken van de in artikel 51,
vierde lid, van die Pachtwet bedoelde
Overwegende dat het middel niet
verjaringstermijn van drie maanden verduidelijkt waarin artikel 97 van
(schending van alle in het middel aange- de Grondwet zou zijn geschonden;
wezen bepalingen en inzonderheid van
Dat het middel, in zoverre het op
artikel 51, vierde lid, van de Pachtwet) :

Over de door de derde verweerder
opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat het
middel kritiek oefent op een overbodige overweging van het bestreden
vonnis;

die bepaling is gegrond, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de notaris van
de verpachters in zijn ter post aangetekende brief van 10 november
1976 aan de eisers kennis heeft gegeven van: « de verkoop van het
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verder beschreven door u gepachte
perceel, om u de gelegenheid te ge"
ven uw recht van voorkoop uit te
oefenen >>;
Dat in die brief wordt gezegd dat
<< het perceel tegen de prijs van
125.000 frank zal worden verkocht
onder de gebruikelijke voorwaarden
van de verkoop uit de hand, waarbij
met name de kopers de meet- en afpalingskosten zullen dragen »;
Overwegende dat uit die bewoordingen volgt dat de voormelde kennisgeving het aanbod van verkoop
uitmaakt, dat de eigenaar moet
doen krachtens artikel 48, § 1, eerste
lid, van de Pachtwet van 4 november 1969, en niet de kennisgeving
bepaald in het vijfde lid van dezelfde paragraaf, waardoor de pachter
kan weten dat een verkoop is gebeurd, welke de voorwaarden ervan
waren en de rechten bepaald in artikel 51 kan uitoefenen;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, derhalve, niet zonder scherrding van de artikelen 48 en 51 van
de Pachtwet heeft kunnen beslissen
dat de door de eisers op grond van
genoemd artikel 51 ingestelde vordering was verjaard, op grond dat sedert de kennisgeving op 10 november 1976 meer dan drie maanden
waren verlopen;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, zitting houdende in
hoger beroep.
20 november 1986 - 1• kamer- Voorzitter : de h. Bosly, waarnemend voorzitter - Verslaggever : mevr. Charlier Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en De Bruyn.

Nr. 177
1•

KAMER -

20 november 1986

1° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - WIJZIGING AMBTSHALVE DOOR DE
RECHTER VAN EEN DOOR PARTIJEN NIET BETWISTE OMSCHRIJVING VAN EEN LITIGIEUZE
DAAD - MISKENNING VAN HET ALGEMEEN
BEGINSEL VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING.

2° RECHT VAN VERDEDIGING-

BURGERLIJKE ZAKEN - WIJZIGING AMBTSHALVE
DOOR DE RECHTER VAN EEN DOOR PARTIJEN
NIET BETWISTE OMSCHR!JV!NG VAN EEN LITIGIEUZE DAAD.

1o en 2o Het algemeen beginsel van het
recht van verdediging wordt miskend
door de rechter die de door de partijen
niet betwiste omschrijving van een litigieuze daad wijzigt zonder hun daaromtrent om uitleg te verzoeken (1).

(DRIESSEN T. MULLER)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7604)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 februari 1985 (lees
13 februari 1985) door het Hof van
Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 1138, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek en uit de miskenning van het algemeen beginsel inzake
het recht van verdediging,
doordat het arrest het beroepen vonnis
- dat had beslist dat eiser het bestaan
van een koopovereenkomst niet aantoonde en verweerders tegenvordering tot teruggave van een bedrag van 500.000
frank had aangenomen - bevestigt op
grond << dat ten aanzien van (verweerder)
(1) Zie Cass., 29 jan. 1980 (A.C., 1979-80,
nr. 412), 20 maart 1980 (ibid., 1979-80, nr 458)
en de cone!. van proc.-gen. E. Krings, toen
adv.-gen., in Bull. en Pas., 1980, I, 887, en 29
april 1982, A.R. nr. 6555 (A.C., 1981-82, nr 509);
zie ook « Het ambt van de rechter bij de Ieiding van het rechtsgeding ,,, plecht. openmgsrede van proc -gen. E. Krings, voor het Hof
van 1 sept. 1983
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de aankoop van een Fox Family-boot een daad was, terwijl de partijen over dat
daad van !outer burgerlijke aard was; punt geen discussie hadden gevoerd, zondat aldus, overeenkomstig de regels van der hen te verzoeken daaromtrent uitleg
het Burgerlijk Wetboek, te zijnen laste te verschaffen; het arrest, bij ontstentehet bewijs enkel door een geschrift kan nis daarvan, het algemeen beginsel van
worden geleverd, aangezien de verkoop- het recht van verdediging miskent (misprijs meer dan 3.000 frank bedraagt en . kenning van dat algemeen rechtsbeginde artikelen 1347 en 1348 van het Bur- sel):
gerlijk Wetboek ten deze niet van toepassing zijn », en derhalve zegt dat het
Over het tweede onderdeel :
door eiser aangevoerde gebruik van de
Overwegende dat eiser in zijn apboot « het bestaan van een burgerlijke
verkoopovereenkomst onmogelijk kan pelconclusie had betoogd « dat de
aantonen » en dat het aanbod te bewij- partijen ... handelaars (waren) en
zen dat verweerder die boot in bezit sedert talloze jaren handelsbetrekheeft genomen, niet ontvankelijk is,
kingen onderhielden »; dat hij, om

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
appelconclusie aanvoerde « dat de partijen in dit geding handelaar zijn en sedert tal van jaren handelsbetrekkingen
onderhouden » en, om het bestaan van
een koopovereenkomst aan te tonen, een
bepaald aantal feiten aanvoerde, zoals
het betalen van een voorschot, foto's
waaruit blijkt dat verweerder de boot gebruikte, werken aan de binneninrichting,
en aanbood « door alle middelen rechtens, getuigen inbegrepen, te bewijzen
(dat) de heer Muller bezit heeft genomen
van een Family Fox-boot, die de heer
Driessens hem begin juni 1979 had geleverd (...) »; verweerder in zijn conclusie
de ontvankelijkheid van de door eiser
aangevoerde bewijzen niet betwistte,
doch, integendeel, de werkelijkheid van
de als vermoeden van aankoop aangevoerde feiten betwistte, waarbij hij aldus, in onderhavig geval, onbetwistbaar
de toepassing aanvaardde van de in handelszaken geoorloofde bewijsregels; het
arrest, door ambtshalve te beslissen dat
de aankoop van een boot ten laste van
de verweerder enkel volgens de regels
van het Burgerlijk Wetboek mag worden
aangetoond, in een materie die de openbare orde niet raakt, een geschil opwerpt
dat niet in de conlusie van de partijen
was vervat en, derhalve, het beginsel
van de autonomie van de procespartijen
miskent, dat met name in artikel 1138,
2", van het Gerechtelijk Wetboek is vervat (schending van die bepaling);
tweede onderdeel, eiser, door in zijn
regelmatig neergelegde conclusie te stellen dat << de partijen handelaars zijn en
sedert talloze jaren handelsbetrekkingen
onderhouden », duidelijk had aangegeven dat hij de ontbinding van een han·
delsverbintenis vorderde; het arrest die
omschrijving niet mocht wijzigen en beslissen dat de litigieuze aankoop aan de
zijde van verweerder een burgerlijke

te bewijzen dat de· verkoop van een
Family Fox-boot tussen hem en verweerder was gesloten, verschillende
feiten had aangevoerd, zoals het betalen van een aanzienlijk voorschot,
het bezit en het gebruik van de boot
door verweerder en het aanbrengen
van binneninrichting, waardoor hij
aldus, althans impliciet, overwoog
dat het bewijs van die verkoop valgens de regels van het handelsrecht
mocht worden geleverd;
Overwegende dat verweerder, in
zijn hoofd- en aanvullende conclusie, niet had betoogd dat het bewijs
van die verkoop volgens de regels
van het burgerlijk recht moest worden geleverd; dat hij enkel de werkelijkheid en de relevantie van de
door eiser aangevoerde feiten had
betwist;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser en verweerder heiden
handelaars zijn en in het handelsregister zijn ingeschreven, maar beslist dat de aankoop van de Foxboot, ten aanzien van verweerder,
een « louter burgerlijke daad is »,
om daaruit af te leiden dat het bewijs van die aankoop volgens de regels van het burgerlijke recht moet
worden geleverd, te weten door een
geschrift, en dat het door eiser aangevoerde gebruik, evenals het door
hem gedane bewijsaanbod, geen
« bewijs van een burgerlijke koopovereenkomst kunnen opleveren »;
Overwegende dat het hof van beroep aldus, door de wijziging van de
omschrijving van de litigieuze daad,
die noch door eiser noch door ver-

weerder werd betwist, zonder de
partijen om uitleg te verzoeken, eisers recht van verdediging heeft
miskend;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigd arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
20 november 1986 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Bosly, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Draps.

(«ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, N.V.
T. LEWY)

(A.R. nr. 7652)
20 november 1986 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Bosly,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler.
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BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIFT - BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGERLIJKE ZAKEN - OVEREENKOMST - MISKENN!NG VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN
- BEGRIP.

De bewijskracht van de akte waarin een
overeenkomst is vastgelegd, wordt
miskend door de rechter die aan deze
akte een uitlegging geeft die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan (1). (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
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KAMER -

20 november 1986
(HUYBRECHTS E.A. T. DE GREEF E.A.)

AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST -

BUITEN

SCHADE - VOERTUIG VERNIELD - BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - SCHADE DIE VOOR DE
BENADEELDE VOORTVLOE!T U!T DE BETALING VAN DE BELASTING - BEGRIP.

Wanneer een voertuig bij een ongeval is
vernield, bestaat de schade, die voor
de benadeelde voortvloeit uit de betaling van de belasting over de toegevoegde waarde, enkel wanneer hij een
vervangingsvoertuig heeft aangekocht
en de belasting over de toegevoegde
waarde op de aankoop van het nieuwe
voertuig heeft betaald (1).
Nota arrest nr. 178 :
(1) Cass., 8 me1 1980 (A.C., 1979-80, nr. 573).

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7660)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 november 1985
door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel in hoger beroep gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1134, 1165, 1319,
1320, 1322, 1984, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, 6 van de wet van 1 juli
1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en 97 van de Grondwet,
Nota arrest nr. 179 :
(1) Cass., 27 mei 1983,
(A.C., 1982-83, nr 534).

A.R.

nr

3622
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doordat het bestreden vonnis het derdenverzet van de eisers strekkende tot
nietigverklaring van het vonnis van 30
juni 1983 van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel afwijst, op grond:
<< dat de eisers ter verantwoording van
hun derdenverzet aanvoeren dat zij niet
in het geding waren; dat, ten deze,
Edwin Huybrechts (de eerste eiser) en
zijn echtgenote Anne-Marie Moerenhout
(tweede eiseres), die op het bgenblik van
het litigieuze ongeval het door de (vierde
verweerster) verzekerde voertuig bestuurde, ingevolge de door eerstgenoemde gesloten verzekeringsovereenkomst,
aan laatstgenoemde de leiding hadden
overgelaten van elk geding dat ten gevolge van het ongeval van 30 januari 1980
tegen de verzekerde zou worden gevoerd;
dat het feit dat, ingevolge het recht van
de benadeelde om, krachtens de wet van
1 juli 1956, de verzekeraar rechtstreeks
te dagvaarden, laatstgenoemde en niet
Anne-Marie Moerenhout (de tweede eiseres) is gedagvaard, niets afdoet aan het
feit dat bij overeenkomst afstand is gedaan van de leiding van het geding; dat
Anne-Marie Moerenhout (de tweede eiseres), op de twee zittingen v66r het vonnis waarvan zij de vernietiging vraagt,
ingevolge de gesloten verzekeringsovereenkomst werd vertegenwoordigd door
de naamloze vennootschap Urbaine
U.A.P. (de vierde verweerster), die dezelfde belangen had als haar verzekerde,
in zoverre zij aanvoerde dat haar verzekerde niet aansprakelijk was voor het
ongeval (nu een recht op vergoeding van
de door de eisers geleden schade afhankelijk is van de voorwaarde dat zij niet
of slechts ten dele aansprakelijk zijn);
dat de eisers niet aanvoeren noch bewijzen dat de (vierde verweerster) bedrog
zou hebben gepleegd »,

Nr. 179

tegen de verzekeraar », kan worden afgeleid dat de verzekerde de leiding van het
geding heeft afgestaan wanneer, zoals
ten deze, de rechtsvordering rechtstreeks
tegen de verzekeraar en niet tegen de
verzekerde is gericht; daaruit volgt dat
het bestreden vonnis, door te beslissen
dat de leiding van het geding ook is afgestaan wanneer de rechtsvordering
rechtstreeks tegen de verzekeraar is gericht, de bewijskracht van de tussen de
eerste eiser en de vierde verweerster gesloten overeenkomst (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en althans de verbindende kracht van die overeenkomst miskent (schending van artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek) en ook artikel 6 van
de wet van 1 juli 1956 schendt;

tweede onderdeel, de verzekeringsovereenkomst luidens welke, volgens
(het vonnis) de eerste eiser als verzekeringsnemer, en de tweede eiseres, als bestuurster van het voertuig en dus verzekerde, de leiding van het geding aan de
verzekeraar hebben overgelaten, en inzonderheid artikel 20 van die in het eerste onderdeel weergegeven overeenkomst, enkel die leiding in naam van de
verzekerde voorziet en niet in naam van
de verzekeringnemer, zodat het bestreden vonnis, door te beslissen dat de eerste eiser bij overeenkomst de leiding van
het geding aan de vierde verweerster
had afgestaan en door haar werd vertegenwoordigd, aan het beding een uitlegging geeft die onverenigbaar is met de
bewoordingen ervan (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), althans de verbindende
kracht van die overeenkomst miskent
(schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek);

derde onderdeel, ingevolge artikel 1165
terwijl, eerste onderdeel, noch uit · de van het Burgerlijk Wetboek « overeenin (het vonnis) vermelde omstandigheid komsten aileen gevolgen teweegbrengen
dat de eerste en tweede eiser ingevolge tussen de contracterende partijen; zij
de verzekeringsovereenkomst aan de aan derden geen nadeel toebrengen en
verzekering de leiding van elk tegen de hun slechts tot voordeel strekken in het
verzekerde ingesteld geding hebben geval voorzien bij artikel 1121 »; de verovergelaten, welke omstandigheid ver- zekeringsovereenkomst derhalve, ook al
wijst naar artikel 20 van de tussen de zou men uit die overeenkomst en inzoneerste eiser en de vierde verweerster ge- derheid uit haar artikel 20 afleiden dat
sloten verzekeringsovereenkomst, waarin de leiding van het geding is afgestaan,
wordt bepaald : « wanneer naar aanlei- zowel door de verzekerde als door de
ding van een ongeval een burgerlijk ge- verzekeringnemer, wanneer de rechtsding tegen de verzekerde wordt inge- vordering rechtstreeks tegen de verzesteld, volgt en leidt de maatschappij het keraar is gericht, geen uitwerking kan
geding in naam van de verzekerde "• hebben ten aanzien van de derde eisenoch uit artikel 6 van de wet van 1 juli res, die inzittende was van het voertuig
1956, volgens hetwelk « de verzekering en met die overeenkomst niets uitstaanaan de benadeelde een eigen recht geeft de had; daaruit volgt dat het bestreden
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vonnis, door de vertegenwoordiging van
de inzittende, de derde eiseres, af te leiden uit de in de verzekeringspolis bedongen afstand van de Ieiding van het geding, artikel 1165 van het Burgerlijk
Wetboek schendt;
vierde onderdeel, ingevolge artikel
1984, eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek « lastgeving of volmacht een handeling is waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om iets voor de
lastgever en in zijn naam te doen », zodat de omstandigheid dat twee partijen
samenlopende belangen hebben geenszins volstaat om te besluiten dat er sprake is van vertegenwoordiging; daaruit
volgt dat het bestreden vonnis, door de
vertegenwoordiging van de eisers door
de (vierde verweerster) uit hun samenlopende belangen af te leiden, artikel 1984,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek
schendt:

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 20 van
de algemene voorwaarden van het
door de eerste eiser bij de vierde
verweerster gesloten modelcontract
voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen bepaalt dat: « wanneer, naar
aanleiding van een ongeval, een burgerlijke rechtsvordering tegen de
verzekerde wordt ingesteld, de
maatschappij het geding volgt en
leidt in naam van de verzekerde en,
overeenkomstig hoofdstuk I, het bedrag van de eventuele veroordelingen in hoofdsom en interesten betaalt. De maatschappij neemt te
haren laste de gerechtskosten voortvloeiend uit de burgerlijke rechtsvordering, alsook het ereloon en de
kosten van advocaten en pleitbezorgers »;
Overwegende dat dit artikel uitdrukkelijk het geval beoogt waarin
de vordering tegen de verzekerde is
gericht en bepaalt dat de leiding
van het geding enkel in diens naam
gebeurt;
Overwegende dat het bestreden
vonnis vaststelt dat het derdenver-
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zet tot vernietiging strekt van het
vonnis dat inzake de eerste verweerder tegen de tweede, derde en vierde verweerders is uitgesproken; dat
de vorderingen van de tweede en
derde verweerders, derden die getroffen zijn door het ongeval waarbij de voertuigen van de eerste verweerder en de tweede eiseres zijn
betrokken, immers gericht waren,
enerzijds, tegen de eerste verweerder en, anderzijds, tegen de vierde
verweerster, de vennootschap Urbaine U.A.P., de verzekeraar van de
tweede eiseres;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, dat beslist dat de eisers, de
eerste in zijn hoedanigheid van verzekeringnemer, de tweede als verzekerde en de derde als benadeelde,
geen derdenverzet konden instellen
tegen het vonnis dat in hun afwezigheid tegen de vierde verweerster
was gewezen, op grond dat zij haar
« de leiding hadden afgestaan van
elk geding dat tegen de verzekerde
zou kunnen worden ingesteld », de
bewijskracht van voornoemd artikel
20 miskent;
Dat beide onderdelen in zoverre
gegrond zijn;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting houdende in
hoger beroep.
20 november 1986 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Bosly, waarnemend voorzitter - Verslaggever : mevr. Charlier Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal - Advocaat mr De-lahaye
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KA~IER -

21 november 1986

1° OPENBAAR MINISTERIE-

BURGERLIJKE ZAKE:\ ~IEDEDELDIG AAN
HET
OPEXBAAR ~Il:\ISTERIE - VORDERDJGE;\1 DIZAKE FAILLISSE:VIE:\T - BEGRIP

2° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - MEDEDELI:-.IG AAN

Nr. 180

bezwaarde goed, geldt oak t.a.v. een
dergelijk toebehoren dat na de
inschrijving van de hypotheek werd
aangebracht, oak als dat niet door de
aanvankelijke eigenaar is gebeurd,
maar door de derde in wiens handen
het goed is overgegaan. (Artt. 41, derde
lid, 45, tweede lid, en 96 Hypotheekwet.) (2)

(ANTWERPSE HYPOTHEEKKAS (AN-HYP) N.V.
T. MR. RONSE - CURATOR IN HET FAILLISSEMENT AMALFI P.V.B.A.)

HET OPEXBAAR Ml:\ISTERIE - VORDERINGEC\i IXZAKE FAILISSE:\JE:\T - BEGRIP

ARREST

(A.R. nr. 5142)

3° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD- GESCHIL BETREFFENDE DZ BEVOEGDHEID VAN DE CURATOR TOT
VERKOOP VAX DE 0!\'ROEREXDE GOEDEREN
VAX DE GEFAILLEERDE- MEDEDELI:-.IG AAN
HET OPE:\BAAR !V!IXISTERIE.

4° VOORF ECHTEN EN HYPOTHEKEN
- HYPOTHEKE:\ - ART 45, TWEEDE LID, HYPOTHEEKWET - ZAKELIJK RECHT DAT ZICH
L!TSTREKT TOT HET TOEBEHOREN DAT ALS
0"\ROERE'\D GOED DOOR BESTE:VLVII:-.IG BESCHOC\\'D \\'ORDT - BEGRIP

1" en 2" De vorderingen bedoeld in art.
764, f!, Ger. W. zijn die welke uit het

faillissement ontstaan zijn en de toepassing impliceren van regels die eigen zijn aan het faillissementsrecht
(1).
3"

De vordering betreffende de bevoegdheid van de curator met betrekking tot
de verkoop van de onroerende goederen van de gefailleerde wordt, op straffe van nietigheid, aan het openbaar
ministerie medegedeeld. (Art. 764, 9",
Ger.W.)

4" De regel van art. 45, tweede lid, Hypo-

theekwet, luidens welke de hypotheek
zich uitstrekt tot het als onroerend
goed door bestemming beschouwde
toebehoren van het met hypotheek
(1) Raadpl :viEEiJs A., « Mededeling aan het
Openbaar M1mstene », m Gerechtelijk Recht,
Kluwer, sub art 764 Ger ·w, LAENENS J, << Mededelmg aan het Openbaar Mm1stene », R. W.,
1977 78 843, :viEECS A, << Le role du mm1stere
pubht en drmt JUdtciaire pnve », T P R., 1980,
150

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 juni 1985 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 764, 9", 780,
4" van het Gerechtelijk Wetboek, 1317,
ta19, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wethoek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben aangemerkt: « dat (eiseres) de eerste rechter ten grieve duidt (dat hij), na vastgesteld te hebben dat de aanmaning van 26
mei 1983, om kennis te nemen van het
lastenkohier en aanwezig te zijn op de
openbare verkoop, onregelmatig was,
niettemin besloot dat deze aanmaning
niet door volstrekte nietigheid was aangetast; dat de eerste rechter volgens (eiseres) eveneens ten onrechte de curator
de bevoegdheid toekende om de waardebepaling van het handelsfonds op
1.500.000 frank vast te leggen, dan wanneer er geen waarderingselementen
voorhanden waren; dat tenslotte de eerste rechter bekritiseerd wordt waar hij
volgens (eiseres) een verkeerde draagwijdte van haar hypothecaire rechten
heeft gedaan in de mate geen rekening
werd gehouden dat de hypothecaire
waarborgen zich uitstrekten tot de onroerende goederen door bestemming
waarop volgens (eiseres) inschrijving
werd genomen >>, beslist: « dat de ge"
schilpunten, zoals hierboven uiteengezet
en door (eiseres) in graad van hager beroep weerhouden, niet behoren tot de eigenlijke administratie van de faling, zo-.
dat de aanwezigheid en het advies van

1-----------------(2) Raadpl

DE PAGE, t

not., t X, nr 1350

VII, nr

517, Rep.
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het openbaar ministerie niet vereist
zijn >>, en wat specifiek het tweede geschilpunt betreft : « dat het tot de
bevoegdheden van de curator behoort
om, in het kader van zijn beheer en rekening houdend met de objectieve gegevens waarover hij beschikt, de waarde
van het handelsfonds te weerhouden op
1.500.000 frank; dat de tegeldemaking in
functie van deze gegevens dient bijgetreden te worden om de motieven door de
eerste rechter vermeld en die het (hof
van beroep) bijtreedt; dat deze betwisting over een realisatie van in beslag genomen goederen gaat en niet rechtstreeks verband houdt met het beheer
van de faling, dat de curator trouwens in
genen dele zijn bevoegdheden is te buiten gegaan ''•
terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel 764, 9", van het Gerechtelijk Wethoek, op straffe van nietigheid aan het
openbaar ministerie worden medegedeeld « de vorderingen inzake faillissement ... ••; de twee laatste van de door
het arrest omschreven betwistingen, namelijk die welke betrekking hebben op
de bevoegdheid van de curator de waardebepaling van de handelszaak toebehorend aan de gefailleerde vast te leggen
en als forfaitaire last op te leggen bij de
verkoop van het gehypothekeerd onroerend goed, enerzijds, en, anderzijds, de
door de curator vastgelegde draagwijdte
van de hypothecaire rechten van eiseres
als schuldenares (lees : schuldeiseres)
van de gefailleerde, rechstreeks verband
houden met de administratie van het
faillissement, nu zij ontegensprekelijk
beslecht dienen te worden ter vereffening van het faillissement, wat trouwens
door verweerder bij conclusie was beaamd, zodat zij vorderingen zijn « inzake
faillissement '' in de zin van artikel 764,
9", van het Gerechtelijk Wetboek, althans
in de interpretatie die het arrest zelf aan
dit artikel geeft, en het arrest, door te
beslissen dat de aanwezigheid en het advies van het openbaar ministerie niet
vereist zijn, de artikelen 764, 9", en 780,
4", van het Gerechtelijk Wetboek
schendt, althans berust op strijdige, onlogische en incoherente motieven, nu uit
de omschrijving zelf door het arrest van
de geschilpunten blijkt dat zij, nodig
voor de vereffening van het faillissement, noodzakelijkerwijze tot de eigenlijke administratie van het faillissement
behoren, hetgeen voor het arrest de uitlegging is van het voorschrift van artikel
764, 9", van het Gerechtelijk Wetboek
(schending van artikel 97 van de Grandwet);

3g5

tweede onderdeel,

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het beroepen
vonnis, waarnaar het arrest verwijst, blijkt dat voor de rechtbank
van koophandel aangebracht werden de zwarighede'n die eiseres gemaakt had tegen het proces-verbaal
van verdeling en rangregeling na de
openbare verkoping van een onroerend goed van de gefailleerde op
vervolging van de curator;
Overwegende dat artikel 764, go,
van het Gerechtelijk Wetboek op
straffe van nietigheid de mededeling
aan het openbaar ministerie voorschrijft van de vorderingen inzake
faillissement; dat dit betekent dat de
mededeling verplicht is wanneer de
vordering, ontstaat uit het faillissement, de toepassing impliceert van
regels die eigen zijn aan het faillissementsrecht;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat volgens eiseres de eerste
rechter aan de curator ten onrechte
de bevoegdheid toekende om de
waardebepaling van de in het onroerend goed gevestigde handelszaak
vast te leggen;
Overwegende dat de bevoegdheid
van de curator van een faillissement
bepaald wordt door regels eigen aan
het faillissementsrecht; met name
artikel 564 van de Faillissementswet
de regels bepaalt met betrekking tot
de verkoop van de onroerende goederen van de gefailleerde door de
curator;
Dat het arrest derhalve artikel
764, go, van het Gerechtelijk Wethoek schendt door ten aanzien van
een vordering betreffende de voormelde bevoegdheid van de curator
te beslissen dat de aanwezigheid en
het advies V?-n het openbaar ministerie niet vereist zijn;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Overwegende dat het tweede geschilpunt volgens ·bet arrest betrekking heeft op de draagwijdte die de
eerste rechter -. en niet, zoals- in
het onderdeel wordt gezegd, de Cl~-
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rator
heeft gegeven aan de hypo- paald door artikel 862 van het Gerechtelijk Wetboek "•
thecaire rechten van eiseres;
Dat een dergelijk geschil niet
terwijl, luidens artikel 1622 van het
dient te worden beslist met toepas- Gerechtelijk Wetboek, de termijn van
sing van regels eigen aan het faillis- een maand voorzien door artikel 1582,
derde lid, van hetzelfde Wetboek op
sementsrecht;
straffe van nietigheid is voorgeschreven,
Dat het onderdeel, in zoverre het hetgeen impliceert dat artikel 862, § 1, 1°,
desaangaande schending van de ar- van het Gerechtelijk Wetboek, volgens
tikelen 780, 9°, en 670, 4°, van het hetwelk de belangen van de partij die de
Gerechtelijk Wetboek aanvoert, faalt exceptie van nietigheid opwerpt, niet dienen te worden geschaad om de nietignaar recht;
heid uit te spreken wanneer het verzuim
Overwegende dat, wat de beweer- of de onregelmatigheid een termijn op
de schending van artikel 97 van de straffe van nietigheid voorgeschreven beGrondwet ten aanzien van het twee- treft, toepasselijk is, zodat het arrest,
de geschilpunt betreft, het onderdeel met toepassing van artikel 862, § 2, zelfs
ambtshalve de nietigheid moest uitspreuitgaat van een omschrijving die ei- ken
van de akte van aanmaning van 26
seres, maar niet het arrest, aan dat mei 1983 gedaan buiten de termijn voorgeschilpunt geeft;
geschreven door artikel 1582, derde lid,
en bijgevolg de akte van de rangregeling
Dat het onderdeel in zoverre feite- van
2 december 1983 niet rechtsgeldig
lijke grondslag mist;
kon verklaren (schending van aile bepaOver het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 860, 861,
862, in lwt bijzonder § 1, 1°, en § 2, 1582,
in het bjzonder het derde lid, en 1622
van het Gerechtelijk Wetboek,

lingen in het middel vermeld) :

Overwegende dat het exploot van
26 mei 1983 de in artikel 1582, derde
lid, van het Gerechtelijk Wetboek
bedoelde aanmaning betreft; dat het
doordat het arrest, na te hebben over- middel het arrest slechts bestrijdt in
wogen : « dat de eerste rechter de akte zoverre het uitspraak doet over de
van rangregeling van 2 december 1983
met reden rechtsgeldig verklaarde, na beweerde nietigheid van de betekevastgesteld te hebben dat de akte van ning, die door eiseres werd afgeleid
aanmaning luidens exploot van 26 mei uit de niet-naleving van de in die
1983 niet met nietigheid was aangetast; bepaling voorgeschreven termijn;
dat, zo door de eerste rechter terecht
Overwegende dat volgens artikel
werd opgemerkt dat de termijn van artikel 1582, derde lid, van het Gerechtelijk 1622, eerste lid, van het Gerechtelijk
W etboek niet werd nageleefd, niettemin Wetboek de bepalingen van artikel
besloten werd dat de niet-inachtname er- 1582 gelden op straffe van nietigvan de belangen van (eiseres) niet heeft heid, maar volgens het tweede lid
geschaad; dat vooral dient weerhouden de nietigheden van de handelingen
te worden dat (eiseres) toch nog op de verricht v66r de toewijzing, op strafverkoop kon aanwezig zijn, waar het fe van verval moeten worden opgehaar vrij stond haar opmerkingen door
de instrumenterende notaris te Iaten ak- worpen ten laatste binnen acht dateren, dat zij spijt alles nagelaten heeft gen na de aanmaning bedoeld in het
zulks te doen en niet protesteerde tegen derde lid van artikel 1582;
de verkoop >>, voor recht zegt : « dat de
Overwegende dat uit het beroepen
eerste rechter uit de ontleding van deze vonnis blijkt dat de nietigheid pas
feitelijke elementen terecht heeft kunnen besluiten dat de niet-naleving van opgeworpen werd in het geding bede wettelijke termijn de belangen van treffende de akte van rangregeling
(eiseres) niet heeft geschaad; dat hier- van 2 december 1983;
door correct toepassing werd gemaakt
van artikel 861 van het Gerechtelijk Wethoek; dat de termijn voorzien in artikel
1582, derde lid, van het Gerechtelijk Wethoek geen op straffe van volstrekte nietigheid voorziene termijn is, zoals be-

Dat derhalve, zoals door verweerder wordt opgeworpen, indien de
aanmaning nietig was wegens nietnaleving van de voorgeschreven termijn, die nietigheid toch gedekt
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was, zodat het middel bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk is;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 41, 45, in het bijzonder het tweede lid, 96 en 103 van de
Hypotheekwet van 16 december 1851,
doordat het arrest beslist dat eiseres
« ten onrechte voorhoudt hypothecaire
rechten te bezitten op onroerende goederen bij bestemming, aldus geworden
door de handelsactiviteiten van de in faling verklaarde P.V.B.A. Amalfi (uitbating van restaurant) "• op grand : « dat
een hypotheek inderdaad kan slaan op
de accessoria die bij bestemming aan
een bestaand erf worden gebracht, met
het oog op de uitbating van een nijverheids- of handelsactiviteit; dat (eiseres)
inschrijving nam op het onroerend goed
in dato van 9 november 1979 op een
ogenblik dat door een andere rechtspersoon, de P.V.B.A. Appart-lmmobilien, vijf
boetieken in het gebouw werden geexploiteerd, dat op dat ogenblik de hypothecaire inschrijving ontegensprekelijk
sloeg op de accessoria, meer bepaald op
de onroerende goederen door bestemming volgend uit de exploitatie van deze
boetieken; dat zulks evenwel niet meer
het geval kon zijn toen door ge1ntimeerde, na de hypothecaire inschrijving vermeld, een ander handelsfonds werd gevestigd door een andere rechtspersoon,
huidige ge1ntimeerde, gezien deze goederen alsdan niet meer onder de aanvankelijke hypotheciare inschrijving konden
begrepen worden "•
terwijl, krachtens artikel 45, tweede
lid, van de Hypotheekwet, de verkregen
hypotheek zich uitstrekt tot het toebehoren dat als onroerend goed beschouwd
wordt en tot de verbeteringen die aan
het met hypotheek bezwaard onroerend
goed worden aangebracht en, krachtens
de artikelen 41 en 96 van dezelfde wet,
de hypotheek de goederen volgt, in welke handen zij ook overgaan, met inbegrip (van) die van de derde-bezitter, die
de door hem gedane verbeteringen
krachtens artikel 103 van dezelfde wet
slechts kan terugvorderen ten belope
van de meerwaarde die uit de verbeteringen is ontstaan; uit de toepassing van
deze bepalingen volgt dat de gevestigde
hypotheek zich uitstrekt, niet aileen tot
de onroerende goederen door bestemming bestaande op het ogenblik van de
inschrijving, maar ook op aile later gevestigde onroerende goederen door bestemming, die verbeteringen zijn in de
zin van de artikelen 45 en 103 van de
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Hypotheekwet, en ongeacht of deze verbeteringen aangebracht zijn door de oorspronkelijke hypotheekverlener of door
een latere eigenaar van het goed, die er
een andere handelszaak in heeft geexploiteerd en die enkel zou recht hebben
op terugvordering van de meerwaarde
indien hij derde-bezitter is in de zin van
artikel 103 van de Hypotheekwet, dat wil
zeggen niet tot de schuld is gehouden,
waardoor bevestigd wordt dat de verbeteringen onroerend door bestemming,
door wie ook aangebracht, onder de hypothecaire waarborg vailen; zodat het arrest, door uit de oorspronkelijk genomen
hypotheek de onroerende goederen door
bestemming, na de hypotheekbevestiging
aangebracht door een andere rechtspersoon in het kader van een andere door
haar geexploiteerde handelszaak - en
om die reden - uit te sluiten, de in het
middel
geviseerde
wetsbepalingen
schendt:

Overwegende dat uit het beroepen
vonnis en uit het arrest blijkt dat
het arrest met het woord << ge!ntimeerde » de gefailleerde, de
P.V.B.A. Amalfi, bedoelt;
Overwegende dat, krachtens artikel 45, tweede lid, van de
Hypotheekwet, de hypotheek zich
uitstrekt tot het toebehoren dat als
goed onroerend door bestemming
beschouwd wordt; dat die bepaling,
zonder dat er enig bijzonder beding
toe vereist is, geldt voor zodanig na
de inschrijving van de hypotheek
aangebracht toebehoren, ook wanneer het niet door de aanvankelijke
eigenaar is aangebracht, maar door
de derde in wiens handen het goed
is overgegaan, tegenover wie, krachtens de artikelen 41, derde lid, en 96
van de Hypotheekwet, de hypotheek
het goed volgt; dat daaraan niet afdoet de omstandigheid dat het
nieuw aangebrachte toebehoren deel
uitmaakt van een nieuwe handelszaak;
Dat het arrest derhalve met
schending van de voornoemde wetsbepalingen beslist dat het toebehoren onroerend door bestemming, dat
na de inschrijving van de hypotheek, door de gefailleerde, derde in
wiens handen het goed is overgegaan, is aangebracht voor een ande-
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re handelszaak, niet onder de aanvankelijke hypothecaire inschrijving
kan worden begrepen;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het hoger beroep ontvankelijk
verklaart, beslist dat de aanwezigheid en het advies van het openbaar
ministerie niet vereist zijn voor het
geschilpunt betreffende de draagwijdte van de hypothecaire rechten
van eiseres, en dat de aanmaning
van 26 mei 1983 niet door nietigheid
is aangetast en de beslissing van de
eerste rechter betreffende de << laatste tegenzeggingen » bevestigt; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiseres in een derde van de
kosten; houdt de overige kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Gent.
21 november 1986 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Caenepeel, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de
h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Delahaye, Geinger.
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KAMER -

21 november 1986

1° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
VOORRECHT VAN DE VERKOPER - BE·
VOORRECHTE SCHULDVORDERINGEN - KOSTEN VAN DE AKTE VAN' VERKOOP DOOR DE
VERKOPER VOORGESCHOTEN.

2° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
VOORRECHT VAN DE VERKOPER
VOORRECHTE SCHULDVORDERINGEN DONGEN RENTE.

BEBE-

1o en 2o De verkoper van een onroerend

goed kan zijn voorrecilt, wat betreft de
door i1en1 bedongen rente of de door
i1en1 voorgesciloten kosten van de akte, ten aanzien van ilet verkocilte goed
slecilts doen gelden voor zover in de
overgescilreven akte of in een kraciltens die akte neergelegd borderel van
inscilrijving vastgesteld is dat zij versciluldigd zijn en tot welk beloop (1).
(Hypotheekwet, art. 27, 1°.)

(BANK BRUSSEL LAMBERT N.V. T. DECOMETA
WERKHU!ZEN N.V., MRS. ENGELEN EN NAUDTS CURATOREN IN HET FAILLISSEMENT CICIL N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 5147)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 11 februari 1985 en
15 april 1985 door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over ilet Iniddel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1146, 1153, 1593,
1652 van het Burgerlijk Wetboek, 19, 23,
24, 25, 27, 1138, 2", van het Gerechtelijk
Wetboek, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 80, 83 en
87 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, het algemeen rechtsbegin.;el
van het gezag van gewijsde, het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter geen
uitspraak mag doen over niet gevorderde
zaken, bekrachtigd door artikel 1138, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek, het algemeen rechtsbeginsel van de rechten van
de verdediging en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest van 11 februari 1985
beslist dat « in beginsel het voorrecht
van artikel 27, 1°, van de Hypotheekwet
uitgebreid wordt tot de bijhorigheden en
aankleven, wanneer: (1) volgens de wil
van partijen bij de verkoop deze bijhorigheden begrepen zijn in de som die zij
als bevoorrechte prijs aanduiden - zeals
ter zake de vermelding in de akte van
(1) Raadpl. : KLUYSKENS, d. VI, Voorrechten
en Hypotheken, nrs. 151 e.v., 278b; DE PAGE,

t. III, nrs. 339 e.v.; 556 e.v.; KOKELENBERG J.,
De onroerende voorrechten, 1975, nrs. 16 tot
73; Repertoire Notarial, Traite des Hypotheques et de la Transcription, nrs. 919, 920, 923,
996, 1000; MARTOU, t. II, Des privileges et hypotheques, nr. 554; LEPINOIS, t. III, Des prilrileges
et des hypotheques, nrs. 1029 e.v.; DELVA W.,
1973, Voorrechten en Hypotheken, blz. 97 e.v.,
143; SCHICKS en VAN ISTERBEEK, dee! III, nrs.
435 e.v., blz. 644.
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aankoop van 26 april 1979 " aile kosten,
rechten en erelonen zijn ten laste van de
kopende partij (... ) "; (2) wanneer de aard
van bijhorigheden en aankleven op dezelfde wijze bepaald is overeenkomstig
artikel 83, 4°, van de Hypotheekwet; dat
aldus voldaan zou zijn aan de vereisten
van specialiteit en van publiciteit; dat dit
mogelijk is voor registratierechten en intresten, omdat zij normaal als toebehoren en aankleven begrepen worden; (...)
dat voor de registratierechten en intresten, hie et nunc niet bewezen is dat de
som die als bevoorrechte aankoopsom
wordt aangeduid deze als toebehoren en
aankleven inderdaad begrijpt ''• en doordat het arrest van 15 april 1985 beslist
« dat voor het voorrecht op de verkoopprijs ten voordele van (eerste verweerster) aan de voorwaarden van publiciteit
voldaan werd; dat het voorrecht blijft bestaan voor het geheel, zelfs bij gedeeltelijke betaling van de verkoopprijs; (... )
dat derhalve alleen de vraag open blijft
of de registratierechten en intresten begrepen zijn in dit voorrecht als behorende tot de verkoopprijs; dat hiervoor, ook
volgens (eiseres), geen twijfel bestaat op
voorwaarde dat deze intresten en kosten
voldoende duidelijk bleken uit de
inschrijving; dat, waar het voor een ieder
moeilijk was op ieder ogenblik te bepalen welke het precies bedrag was van ieder dezer bijhorende kosten of schulden,
een globale inschrijving als " koopprijs"
beantwoordt aan de vereisten van publiciteit; dat, waar tegenover derden een
bedrag van 6.500.000 frank als bevoorrechte verkoopprijs ingeschreven bleef,
deze derden, zoals (eiseres), niet konden
bedrogen worden in hun verwachtingen;
dat, meer bepaald aangaande de intresten, (... ) de intresten op kapitaal, bedoeld
in artikel 87 van de Hypotheekwet, impliciet maar zeker begrepen zijn in de te
laat betaalde koopprijs, en bovendien gekend zijn, zoniet in hun omvang dan
tach in hun bestaan, door ieder derde die
kennis krijgt van achterstallige betaling
van de koopprijs, dat bij gebreke aan
bedongen intresten de wettelijke intresten gelden "• en onder meer op deze
gronden beslist dat het voorrecht van de
niet betaalde verkoper van eerste verweerster zich uitstrekte tot de intresten
en tot de registratierechten,

terwijl, eerste onderdeel, ...
tweede onderdeel, krachtens de artikelen 27, 30, 31, 32, 33, 34, 80 en 83 van de
Hypotheekwet, het voorrecht van de onbetaalde verkoper door de overschrijving
van de akte van eigendomsrecht slechts
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bewaard blijft, voor zover deze akte het
bestaan van de bevoorrechte schuldvorderingen vaststelt, derhalve, ten deze meer bepaald wat de intresten betreft om het voorrecht op dit punt te genieten,
de akte diende vast te stellen dat door
de koper nalatigheidsintresten verschuldigd zouden zijn, en terwijl artikel 87
van de Hypotheekwet aan dit beginsel
geen afbreuk doet, en terwijl de bestreden arresten, onder meer door de verwijzing naar het feitenrelaas van de eerste
rechter, door de in het middel aangehaalde motieven en door de conclusies
van eiseres op dit punt niet tegen te
spreken, minstens impliciet doch zeker
aannemen dat ten deze de verkoopsakte
geen enkele bepaling over verschuldigdheid van intresten en eventuele andere
modaliteiten in verband met intresten
bevatte, hetgeen overigens ook blijkt uit
het bijgevoegd stuk 1, zodat de bestreden arresten, inzonderheid het arrest
van 15 april 1985, door niettemin te beslissen dat ter zake het voorrecht ten
voordele van verweerster, met betrekking tot de intresten bleef bestaan, op
grand van de overwegingen onder meer
« dat waar het voor ieder moeilijk was
op ieder ogenblik te bepalen welke het
precies bedrag was van ieder dezer bijhorende kosten of schulden en globale
inschrijving als "koopprijs ", beantwoordt aan de vereisten van publiciteit
(... ), dat de intresten op kapitaal, bedoeld
in artikel 87 van de Hypotheekwet, impliciet maar zeker begrepen zijn in de te
laat betaalde koopprijs, en bovendien gekend zijn, zoniet in hun omvang clan
toch in hun bestaan door ieder derde die
kennis krijgt van de achterstallige betaling van de koopprijs, dat bij gebreke
van bedongen intresten de wettelijke intresten gelden "• en door aldus impliciet
doch zeker te beslissen dat het voorrecht
van de onbetaalde verkoper ook bleef bestaan met betrekking tot de intresten,
niettenstaande de akte ter zake geen enkele vermelding van een principe van
verschuldigde intresten, noch van de modaliteiten ervan, inhield, niet wettelijk
verantwoord zijn (schending van de artikelen 27, 30, 31, 32, 33, 34, 80, 83 en 87
van de Hypotheekwet), noch regelmatig.
gemotiveerd zijn (schending van artikel
97 van de Grondwet), en het bestreden
arrest van 15 april 1985, benevens om de
in het onderdeel aangehaalde redenen,
vernietigd dient te worden ten gevolge
van de vernietiging van het bestreden
arrest van 11 februari 1985;

derde onderdeel, ...
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vierde onderdeel, krachtens de artikelen 27, 30, 31, 32, 33, 34, 80 en 83 van de
Hypotheekwet, het voorrecht van de onbetaalde verkoper door de overschrijving
van de akte van eigendom slechts bewaard wordt, niet aileen voor zover de
akte het bestaan van die bevoorrechte
schuldvorderingen vaststelt (zie eerste
onderdeel), doch ook slechts voor zover
de schuldvorderingen - zoals ten deze
met betrekking tot de registratierechten
op de akte van verkoop en de nalatigheidsintresten op de niet-betaalde prijs
- in de akte in geld gewaardeerd of ten
minste geschat zijn, minstens, wat de intresten betreft, de intrestvoet bepaald
werd, en terwijl de bestreden arresten,
onder meer door de verwijzing naar het
feitenrelaas van de eerste rechter, door
de in het middel aangehaalde motieven
en door de conclusies van eiseres op dit
punt niet tegen te spreken, minstens impliciet doch zeker aannemen dat ten deze de verkoopsakte geen waardebepalingen of schatting van de schuldvordering
met betrekking tot de registratierechten,
noch van deze met betrekking tot de intresten inhield, en evenmin de rentevoet
van de nalatigheidsintresten of andere
modaliteiten ervan vermeldde, hetgeen
overigens ook blijkt uit het bijgevoegd
stuk 1; zodat de bestreden arresten van
11 februari 1985 en 15 april 1985, inzonderheid het laatstgenoemde arrest, door
in deze omstandigheden niettemin te beslissen dat het voorrecht van de onbetaalde verkoper ten voordele van verweerster, met betrekking tot de nalatigheidsintresten en met betrekking tot de
registratierechten bleef bestaan, op
grond onder meer van de in het middel
aangehaalde overwegingen, niet wettelijk verantwoord zijn (schending van de
artikelen 27, 30, 31, 32, 33, 34, 80 en 83
van de Hypotheekwet), noch regelmatig
gemotiveerd zijn (schending van artikel
97 van de Grondwet) en het bestreden
arrest van 15 april 1985, benevens om de
redenen aangehaald in het onderdeel,
vernietigd dient te worden ten gevolge
van de vernietiging van het bestreden
arrest van 11 februari 1985;
vijfde onderdeel, ...

Wat het tweede en het vierde onderdeel betreft :
Overwegende enerzijds dat, ingevolge artikel 27, 1°, van de Hypotheekwet, de verkoper op het verkochte onroerend goed bevoorrecht
is voor de prijs; dat « prijs » hier in
de ruime zin moet worden verstaan,
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met inbegrip van de lasten die de
koper zich verbindt te betalen om
het gekochte te verkrijgen, als daar
zijn de kosten van de akte en bedongen rente;
Overwegende anderzijds dat, ingevolge artikel 29 van de Hypotheekwet, de voorrechten in de regel
slechts gevolg hebben ten aanzien
van de onroerende goederen voor
zover zij openbaar zijn gemaakt
door inschrijving in de registers van
de hypotheekbewaarder; dat ingevolge de artikelen 30 en 34 van dezelfde wet de verkoper zijn voorrecht
bewaart door de overschrijving van
de titel waarbij de eigendom is overgedragen en waarbij wordt vastgesteld dat de koopprijs hem geheel of
ten dele verschuldigd is;
Overwegende dat uit deze bepalingen en uit de opzet van de wettelijke regeling volgt dat de verkoper
zijn voorrecht ook voor de door hem
bedongen rente of de door hem
voorgeschoten kosten van de akte
ten aanzien van het verkochte goed
slechts zal kunnen doen gelden voor
zover in de overgeschreven akte of
in een krachtens die akte neergelegd borderel van inschrijving vastgesteld is dat zij verschuldigd zijn
en tot welk beloop;
Overwegende dat de arresten onder meer vaststellen : dat in de notariele akte van 24 april 1979 niet
werd vermeld dat de N.V. Cicil,
koopster van het onroerend goed, in
geval van niet-betaling binnen de
overeengek:)men termijn van het
saldo van de koopprijs, verplicht
was aan verweerster, verkoopster,
interest te betalen; dat de akte, met
betrekking tot de kosten van de akte, enkel vermeldt : « Alle onkosten,
rechten en erelonen dezer zijn ten
laste van de kopende partij »; dat de
partijen in die akte de hypotheekbewaarder alleen hebben aangezocht
bij de overschrijving ervan « een
ambtshalve inschrijving te nemen
'voor het saldo der verkoopprijs ten
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bedrage van 12.500.000 frank »; dat
de hypothecaire staat van 11 mei
1979 vermeldt : « inschrijving voor
12.500.000 frank, restant koopprijs
6.000.000 frank binnen de veertien
dagen na aflevering van de verkavelingsvergunning en 6.500.000 frank
binnen de vier maanden na de aflevering van de verkavelingsvergunning op de goederen in hoofde »;
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN HERVATTING IN HOGER BEROEP VAN IN EERSTE AANLEG GENOMEN CONCLUSIE - BEANTWOORDING.

Overwegende dat de arresten op
grand van die vaststellingen niet
zonder schending van de voornoemde wetsbepalingen hebben kunnen
beslissen dat de overgeschreven akte aan het voormelde publiciteitsvoorschrift voldeed;

De appelrechter behoeft niet in te gaan
op de hervatting in hager beroep van
een in eerste aanleg genomen conclusie wanneer die hervatting onnauwkeurig en ten dele tegenstrijdig is met
de appelconclusie (1).

Dat de onderdelen gegrond zijn;

(DE MEYER ZELZATE N.V. T. DE HOOP INTERNATIONAL N.V. NAAR ZWITSERS RECHT)

Overwegende dat de overige onderdelen niet tot ruimere cassatie
kunnen leiden en derhalve niet nader behoeven te worden onderzocht;

ARREST

(A.R. nr. 5403)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 januari 1986 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Om die redenen, vernietigt de bestreden arresten in zoverre zij beslissen dat de N.V. Decometa, wat
betreft haar schuldvordering met betrekking tot de interest en de registratierechten, in de rangregeling
moet worden opgenomen voor de
N.V. Bank Brussel Lambert, en uitspraak doen over de kosten; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde arresten;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het hof van beroep oordeelt :
« 11. Wat de respectieve stellingen van
partijen voor het (hof van beroep) betreft, meent het (hof van beroep) een
voorafgaandelijke opmerking te moeten
maken betreffende de stereotype formulering waarbij de voor de eerste rechter
genomen conclusies " uitdrukkelijk " hernomen worden. Deze formule heeft geen
waarde. Tussen de behandeling in eerste
aanleg en die in beroep staat het vonnis
dat een standpunt heeft aangenomen ten
aanzien van de onderscheiden twistpunten. Het gaat niet op naar vorige conclusies te verwijzen, alsof met het oordeel
van de eerste rechter helemaal geen rekening moet gehouden worden. Het is

21 november 1986 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Matthijs, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de
h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Simont en Biitzler.

(1) Raadpl. Cass., A.R. nr. 6916, 26 jan. 1984
(A.C., 1983-84, nr. 281); Cass., 4 okt. 1985, A.R.
nr. 4710 (A.C., 1984-85, nr. 67); DECHAMPS J.P.,
Eloge et fa complicite, A.D. Liege, 1983, biz.
257-263; DE LEVAL G., Les conclusions en
matiere civile, biz. 32-34.
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niet de taak van het (hof van beroep) uit
te puzzelen in hoever de conclusies in
beroep in functie van het vonnis nog actueel zijn. Er zal dan ook slechts met de
conclusies in eerste aanleg rekening worden gehouden in de mate dat ze daadwerkelijk "uitdrukkelijk" (tekstueel)
hernomen worden, met andere woorden
opnieuw geformuleerd. (... ) 14. Rijst dan
de vraag in hoever (verweerster) die
commissielonen van E.A.L. en van J ahania en Iqbal kan opeisen. Het antwoord
is affirmatief wat E.A.L. betreft, nu deze
haar desbetreffende schuldvordering aan
(verweerster) heeft afgestaan (brief van
15 februari 1980, ref. Eal/II/80) ... De Pakistaanse wetgeving die dergelijke overdracht geldig verklaart (Transfer of Property Act 1882 - en meer bepaald in
artikel 130) wordt door (verweerster}
overgelegd en is niet betwist. (... ) 17. (Eiseres) betwist de afrekening niet van
(verweerster) waarin deze aantoont hoeveel er verschuldigd was, hoeveel er betaald werd en hoeveel het saldo bedraagt. Dit laatste dient dan ook te
worden toegekend »,

terwijl eiseres in haar aanvullende
conclusie in hoger beroep van 5 december 1985 uitdrukkelijk heeft verklaard al
haar conclusies genomen voor de eerste
rechter te hernemen, zodat het hof van
beroep ertoe gehouden was, bij de beoordeling van de rechtsvordering van verweerster, die hoger beroep had ingesteld
tegen het beroepen vonnis en aldus de
zaak opnieuw en volledig aanhangig had
gemaakt bij het hof, rekening te houden
met de door eiseres in eerste aanleg aangevoerde verweermiddelen, zelfs indien
bepaalde ervan - met name de grond
van niet-ontvankelijkheid afgeleid uit het
gebrek aan vermelding van inschrijving
in het handelsregister - door het beroepen vonnis achterhaald zijn,
zodat, eerste onderdeel, het hof van
beroep niet antwoordt op haar conclusies
van 21 mei 1981 (pagina 7, nr. 2), 7 september 1982 (pagina 7) en 18 maart 1983
(pagina 7, 1'), waarin zij op omstandige
wijze had aangevoerd dat : 1' met verwijzing naar een brief van 23 juni 1978, aileen de heer K.M. Iqbal gemachtigd was
het instrumentum van de cessieovereenkomst in naam van Eastern Agencies
Ltd. te ondertekenen en de brief van 15
februari 1980, die niet door deze persoon
is ondertekend, dus geen geldige overdracht van schuldvordering tot stand kon
brengen; 2' aan de echtheid van deze
brief kan worden getwijfeld, vanwege
een b8langrijke niet goedgekeurde, met
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de pen aangebrachte wijziging en de vermelding van een overeenkomst van 15
december 1975, terwijl de overeenkomst
RLE/NA/515 van 12 december 1975 dateert (schending van artikel 97 van de
Grondwet), het hof van beroep althans,
in zoverre het oordeelt dat eiseres de
rechtsgeldigheid van de overdracht niet
betwist, de bewijskracht van voormelde
conclusies, uitdrukkelijk en regelmatig
hernomen voor het hof van beroep, miskent (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek);
tweede onderdeel, het hof van beroep
evenmin antwoordt op de conclusie van
21 mei 1981 (pagina 7, rubriek 3) en 7
september 1982 (pagina 6, rubriek II),
waarin de opschortende voorwaarde
werd aangevoerd waarvan de verbintenissen tot het betalen van commissielonen afhankelijk werden gemaakt, te weten dat de N.V. De Meyer-Zelzate en
<< Overseas Decloedt and Fils , S.A. een
overeenkomst met de Pakistaanse regering zouden sluiten, hetgeen niet gebeurde (schending van artikel 97 van de
Grondwet);

derde onderdeel, het hof van beroep
evenmin antwoordt op de conclusies van
eiseres van 7 september 1982 (pagina's
8-10) en 18 maart 1983 (pagina 8, nummer 4), waarin zij op omstandige wijze
betreffende de door verweerster voorgestelde afrekening, zowel de berekeningsbasis, de munteenheid van het commissieloon als - aan de hand van de
stukken in « kaft III » - het verschuldigd saldo betwistte (schending van artikel 97 van de Grondwet); het hof van beroep althans, in zoverre het oordeelt dat
eiseres de afrekening van verweerster
niet betwist, de bewijskracht van deze
conclusies miskent (schending van de artikelen 1319, 1320, en 1322 van het Burgerlijk Wetboek):
Overwegende dat het arrest de beslissing om met de door eiseres in
eerste aanleg genomen conclusies
slechts rekening te houden in zoverre zij « daadwerkelijk uitdrukkelijk
(tekstueel) » hervat zijn, onder meer
hierop laat steunen : « Het is niet de
taak van het (hof van beroep) uit te
puzzelen in hoever de conclusies in
beroep in functie van het vonnis nog
actueel zijn »;
Overwegende dat eiseres in haar
eerste conclusie in hoger beroep on-
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der meer betoogde wat volgt : « Wat
de feiten betreft: (eiseres) heeft in
de conclusies, door haar genomen
voor de Rechtbank van Koophandel
te Gent, de feiten (... ) uitvoerig uiteengezet. (Eiseres) herneemt uitdrukkelijk deze conclusies voor het
(hof van beroep). De eerste rechter
heeft in het bestreden vonnis een
zeer heldere samenvatting gegeven
van deze feiten. (Eiseres) verwijst
derhalve naar deze samenvatting
der feiten opgenomen in het bestreden vonnis »; dat eiseres verder onder meer concludeert : << Het vonnis
van de eerste rechter dient derhalve
in zijn geheel bevestigd te worden »;
dat eiseres in een aanvullende conclusie in hoger beroep stelde : << Herneming van aile conclusies. Voor zoveel nodig bevestigt (eiseres) dat zij
ten aanzien van de beide samengevoegde zaken al haar conclusies genomen voor de eerste rechter en
haar conclusie genomen voor het
hof (van beroep) (... ) herneemt. (Eiseres) bevestigt ook dat zij ten stelligste betwist de door (verweerster)
in haar beroepsakten of conclusies
weergegeven feiten die niet uitdrukkelijk door haar zijn erkend; zij betwist tevens alle middelen door (verweerster) in hoger beroep in rechte
ontwikkeld »;
Overwegende dat partijen in hoger beroep voor het overige alleen
maar hebben geconcludeerd over de
vraag of de vordering, zoals zij door
de eerste rechter was omschreven,
al dan niet op een ongeoorloofde
oorzaak berustte en verweerster uitdrukkelijk liet opmerken aan te nemen dat eiseres afstand deed van
haar vroegere bijkomende middelen;
dat het eerste vonnis, waarvan eiseres met name de algehele bevestiging vroeg, de beslissing onder meer
liet steunen op de overweging : << deze vennootschap (dit is Eastern
Agency Ltd) heeft haar schuldvordering op 15 februari 1980 aan verweerster overgedragen », hetgeen
door eiseres in haar conclusie was
be twist;
Overwegende dat uit het vorenstaande volgt dat de draagwijdte

van de hervatting van conclusies,
door eiseres uitsluitend in algemene
en ten dele met haar appelconclusie
zelf tegenstrijdige bewoordingen uitgedrukt, onduidelijk was; dat het arrest, dat deze onnauwkeurigheid impliciet vaststelt, de appelconclusie
van eiseres beantwoordt door de
hervatting van conclusies te verwerpen en de door eiseres in eerste
aanleg genomen conclusies niet nader behoefde te beantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
21 november 1986 - 1' kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advcoaat-generaal Advocaten: mrs. Hutzler en
Nelissen Grade.
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24 november 1986

1° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - VERMELD!NG VAN DE WETTEL!JKE BEPAL!NGEN - BEPALINGEN ZONDER VERBAND MET DE AANGEVOERDE
GRIEF.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST -

BEEINDIGING - TEKORTKOMING VAN EEN PARTIJ
AAN HAAR VERPLICHTINGEN - DOET OP
ZICHZELF DE ARBEIDSOVEREENKOMST NIET
EINDIGEN.

1• In burgerlijke zaken is niet ontvankelijk het middel dat een schending aanvoert van een wettelijke bepaling die
geen verband houdt met de aangevoerde grief (1).
(1) Cass., 4 nov. 1983,
(A.C.. 1983-84. nr. 128)

A.R.

nr.

3984
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2o Op zichzelf doet een tekortkoming
van een partij aan haar verplichtingen
de arbeidsovereenkomst niet eindigen
(2).

(WILLAERT T. FIGEBEL-HYPOFINA N.V., E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 5322)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 oktober 1985 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 20 1o 81 § 2
eerste lid, 82 van de wet van' 3 {u!i '197B
betreffende de arbeidsovereenkomsten
laatstgenoemd artikel gewijzigd bi{
koninklijk besluit van 14 december 1984,
en 97 van de Grondwet,
doordat het arbeidshof, na « de omstandige motivering van de eerste rechter nopens de rechten en verplichtingen
die zowel voor de werkgever als voor d~
werknemer uit de arbeidsovereenkomst
voortvloeien, evenals de bespreking van
het uitoefenen van het jus variandi in
hoofde van de werkgever », als uiteengezet in het beroepen vonnis, volledig te
hebben onderschreven en bevestigd, oordeelt dat « de eerste rechter evenwel, op
basis van deze theoretisch juiste en juridische verantwoorde analyse, een verkeerde conclusie heeft getrokken nopens
de vraag of (~e verweersters) in de gegeven omstand1gheden al dan niet een wijziging doorvoerden aan een van de essentiele bestanddelen van de arbeidsovereenkomst van (eiser); dat onbetwistbaar vaststaat dat door de financiele
toestand de drie vennootschappen (de
verweersters) dringend en dwingend onmisbaar behoefte hadden aan een volledige herstructurering in het belang van
hun eigen voortbestaan; dat de opeenvolgende tussenkomsten, zowel van de
bankcommissie, van de voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel te Brugge
met aanstelling van een voorlopig be~
heer, als van het Ministerie van Financien, dit slechts bevestigen; dat ook de
adviserende tussenkomst en de technische bijstand van de groep "Argenta"
in dezelfde mate deze noodzaak onderlijnen; dat de eerste rechter ten onrechte

------------------1
(2) Cass., 27 okt. 1986, A.R. nr. 5304, supra,
nr. 123.
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deze herstructureringsactie als een eerder definitieve wijziging van de verschillende taakinhouden van meerdere personeelsleden heeft weerhouden, terwijl het
ter zake slechts om een door de omstandigheden opgelegde en onafwendbare
dringende noodoplossing ging, om het
bestaan van de drie vennootschappen en
de belangen van de clienteel te vrijwaren; dat de eerste rechter eveneens ten
onrechte aanvaardt dat de functie van
(eiser) zo maar van hoofdinspecteur tot
prospec~or van persoonlijke leningen
werd mtgehold en (eiser) aldus in zijn
arbeidssituatie werd gedegradeerd· dat
dit niet bewezen is; dat het hier ~eker
niet gaat om een willekeurige, eenzijdige
en lichtvaardige of onverantwoorde beslissing vanwege (de verweersters)· dat
de inhoud van de taak en de opd;acht
van (eiser) bij (de verweersters) ongetwijfeld enigszins en tijdelijk moesten en
werden aangepast, zoals dit zeker ook
het geval is geweest voor andere personeelsleden; dat integendeel (de verweersters) als werkgever gedwongen werden
tot de gekende rationalisatiemaatregelen, waaraan ook de werknemers, hoe
dan ook, hun medewerking moeten verlenen, o.m. met het oog op het behoud
en de vrijwaring van de arbeid; dat de
door (de verweersters) getroffen maatregelen aldus niet vrijwillig werden genomen en aldus ook niet als eenzijdig getroffen kunnen worden beoordeeld », en
besluit dat ." de subjectieve beoordeling
v~nwege (e1ser) over de tijdelijke wijzigmgen en aanpassingen van zijn
functies bij (de verweersters), voor hem
zeker geen ernstige noch wettige reden
was om zelf te beslissen na 18.2.1982 de
arbeidsovereenkomst van zijnentwege
als verbroken te aanzien; dat er in de gegeven omstandigheden, rekening houdend met de werkelijk geleverde presta!ies van (eiser) bij (de ~erwt;ersters), ook
m het kader van de ratwnahsatiemaatregelen, niet kan aanvaard worden dat (de
verweersters) de essentiele arbeidsvoorwaarden van de arbeidsovereenkomst
van (eiser) eenzijdig en zonder reden
hebben gewijzigd; dat (de verweersters)
niet verantwoordelijk zijn voor de beeindiging van de arbeidsovereenkomst; dat
daarentegen (eiser) aileen en uitsluitend
zonder gegronde reden het werk heeft
gestaakt en zelfs geen gevolg heeft gegeven aan de aanmaning om het werk te
hervatten »; het arbeidshof het hoger beroep op dit punt aldus gegrond verklaart,
de oorspronkelijke vordering tot het bekomen van een opzeggingsvergoeding afwijst en de tegeneis van eerste verweer-
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ster tot het bekomen van een opzeggingsvergoeding inwilligt,
terwijl, voor zover eisers oorspronkelijke vordering tot het bekomen van een
opzeggingsvergoeding wordt afgewezen
omdat de als eenzijdige wijziging van
een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst voorgestelde ingreep
ten onrechte als een definitieve wijziging
van de verschillende taak-inhouden van
de personeelsleden in aanmerking werd
genomen, en integendeel deze ingreep
wordt voorgesteld als een « door de de
omstandigheden opgelegde en onafwendbare dwingende noodoplossing », en derhalve een « tijdelijk » karakter wordt
aangemeten, het arbeidshof niet alleen
de beginselen nopens de verbreking van
de arbeidsovereenkomst, wegens eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel ervan, miskent, nu de omstandigheid dat een doorgevoerde wijziging
van een essentieel bestanddeel van de
overeenkomst slechts tijdelijk zou gelden, geen afbreuk doet of kan doen aan
de door artikel 20, 1°, van de Arbeidsovereenkomstenwet aan de werkgever
opgelegde verplichting de werknemer te
laten arbeiden op de overeengekomen
wijze, tijd en plaats, en een eventueel tijdelijke wijziging van een van de essentii:He bestanddelen van de arbeidsovereenkomst niet toelaat te besluiten dat
deze arbeidsovereenkomst, door deze
wijziging, niet verbroken zou zijn (schending van alle in het middel aangehaalde
wetsbepalingen, artikel 97 van de Grandwet uitgezonderd), doch tevens geen antwoord verstrekt op het door eiser in conclusie naar voor geschoven verweer, dat
ertoe strekte aan te tonen dat er ten deze van geen tijdelijke wijziging sprake
kon zijn (schending van artikel 97 van
de Grondwet); eiser inderdaad in conclusie had aangevoerd : ... voor zover eisers
oorspronkelijke vordering tot het bekomen van een opzeggingsvergoeding werd
afgewezen omdat de als eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel van
de arbeidsovereenkomst voorgestelde ingreep niet als "eenzijdig' kon worden
opgevat, aangezien de werkgever tot deze maatregelen gedwongen werd ingevolge rationalisatie, het arbeidshof de beginselen inzake de als verbreking opgevatte eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel van de overeenkomst
miskent; het eenzijdig karakter van de
wijziging van de arbeidsovereenkomst
inderdaad slechts veronderstelt dat de
wijziging niet door onderling overleg en
akkoord tot stand is gekomen, en dus
door de werkgever aan de werknemer
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werd opgelegd, ongeacht het motief of de
reden voor deze wijziging; alleen overmacht de werkgever kan ontslaan van
zijn verplichting, door artikel 20, enig lid,
1°, van de Arbeidsovereenkomstenwet
opgelegd, om de werknemer te laten arbeiden op de tussen partijen overeengekomen wijze, tijd en plaats; noch de verweersters in conclusie, noch het arbeidshof in het arrest van het bestaan van
zulkdanige overmacht doen blijken en
het arbeidshof bijgevolg niet wettig tot
de ontstentenis van een eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst kon
besluiten (schending van alle in het middel aangehaalde wetsbepalingen, artikel
97 van de Grondwet uitgezonderd); voor
zover eisers oorspronkelijke vordering
tot het bekomen van een opzeggingsvergoeding werd afgewezen omdat niet bewezen werd dat de functie van eiser zo
maar van hoofdinspecteur tot prospector
voor persoonlijke leningen werd uitgehold en eiser aldus in zijn arbeidssituatie werd gedegradeerd, het arbeidshof
niet antwoordt op eisers desbetreffende
nauwkeurige en precieze uiteenzetting in
conclusie; ... (schending van artikel 97
van de Grondwet); het arbeidshof derhalve niet wettig tot het besluit kon komen
dat ten deze geen eenzijdige wijziging
van een essentieel bestanddeel van de
arbeidsovereenkomst voorlag :
Overwegende dat het middel tegen het arrest opkomt in zoverre
het beslist dat eisers arbeidsovereenkomst niet onrechtmatig werd
beeindigd, nu de verweersters, naar
het oordeel van het arbeidshof, geen
belangrijke wijziging
in
eisers
functie op eenzijdige wijze hebben
aangebracht, en het arrest dientengevolge eisers vordering tot betaling
van een opzeggingsvergoeding als
ongegrond afwijst;
Overwegende dat uit het middel
niet blijkt waarin de schending van
de artikelen 81, § 2, eerste lid, en 82
van de Arbeidsovereenkomstenwet
bestaat;
Overwegende dat het middel
voorts de schending aanvoert van
artikel 20, 1°, van de Arbeidsovereenkomstenwet, dat de contractuele
verplichting bepaalt die de verweerders niet zouden zijn nagekomen;
dat, nu de tekortkoming van een
partij aan zodanige verplichting op
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zichzelf de arbeidsovereenkomst
niet doet eindigen, de schending van
deze bepaling niet volstaat om tot
cassatie van de aangevochten beslissing op grond van de aangevoerde
grief te leiden;
Overwegende, voor het overige,
dat het middel de schending van artikel 97 van de Grondwet aanvoert,
op grond dat het arrest eisers conclusie ten betoge dat zijn functie op
belangrijke wijze definitief gewijzigd werd, niet beantwoordt;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat eisers functie niet eenzijdig gewijzigd werd; dat het wegens
dat oordeel niet meer behoefde te
antwoorden op voormeld betoog;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Nr. 184

(FONDS VOOR DE BEROEPSZ!EKTEN T. GAREZ)
ARREST

(A.R. nr. 5343)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 september 1985
door het Arbeidshof te Gent gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 34, 35, 52 van de bij koninklijk besluit van 3 juni 1970 gecoi:irdineerde
wetten betreffende de schadeloosstelling
voor beroepsziekten, gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 133 van 30 december
1982, 6, 7, 8, 9 en 10 van het koninklijk
besluit van 15 juni 1971 tot vaststelling
van de wijze waarop de aanvragen om
schadeloosstelling of om herziening van
reeds toegekende vergoedingen bij het
Fonds voor de Beroepsziekten worden
ingediend en onderzocht,
doordat het arrest de beslissing van de
administrateur-generaal bij het Fonds
voor de Beroepsziekten, aan verweerder
Om die redenen, verwerpt de 'betekend op 11 oktober 1983, vernietigt
voorziening; veroordeelt eiser in de en voor recht zegt dat de blijvende arbeidsongeschiktheid van verweerder vankosten.
a£ 19 oktober 1983 verder op 87 % vastge24 november 1986 - 3' kamer - Voor- steld blijft, op de volgende gronden : de
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter bewering van eiser dat de eerste rechter
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk- artikel 52 van de gecoi:irdineerde wetten
luidende conclusie van de h. Lenaerts, zou hebben miskend, meer bepaald het
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. onderscheid tussen een herziening van
Bi.itzler en Nelissen Grade.
ambtswege en een herziening op aanvraag van de getroffene, wordt niet aan-·
getoond; indien voor beide herzieningen
de procedure verschillend is geregeld,
neemt dit niet weg dat ook ingevolge
ambtshalve herziening de wijziging van
Nr. 184
de graad van de arbeidsongeschiktheid
slechts kan plaatshebben indien een wijziging is ingetreden in de ziektetoestand
3' KAMER - 24 november 1986
van de getroffene; een herleiding van de
graad van de arbeidsongeschiktheid, op
grond van een beweerde, doch niet aanBEROEPSZIEKTE - VERGOEDINGEN getoonde « onvoldoende medewerking »
HERZIEN!NG AMBTSHALVE HERZIENING
van de betrokkene voor de spirograDOOR HET FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKfische test, is derhalve niet verantwoord;
TEN - GRENZEN
eiser voert ook aan dat de toestand van
de getroffene be1nvloed werd door een
Ambtshalve herziening van de reeds toe- andere ziekte, zonder enig verband met
gekende vergoedingen door het Fonds de erkende beroepsziekte; indien zulks
voor de Beroepsziekten kan alleen het geval mocht zijn, dan kan hieruit
worden gegrond op een wijziging van echter nog geen « vermindering » van de
de arbeidsongeschiktheid van de ge- vroegere toegekende graad van arbeidstroffene welke het gevolg is van de be- ongeschiktheid wegens beroepsziekte
roepsziekte. (Art. 52 Beroepsziekten- worden afgeleid, dit wil zeggen, door dewet.)
ze bewering levert eiser niet het bewijs
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dat de vroegere toestand, veroorzaakt
door de beroepsziekte, zijnde 87 % arbeidsongeschiktheid zoals destijds aangenomen, ingevolge de beweerde opgetreden ziekte « verbeterd •• is; integendeel, de totale toestand zou als verergerd
moeten worden beschouwd, zoals dokter
Rombaut blijkbaar bedoelt, terwijl de
vroegere toestand van de betrokkene,
waarvoor hem enkel de beroepsziektevergoedingen werden toegekend, niet
verbeterd blijkt te zijn (zie verslag dr.
Rombaut en Van Moorter); eiser is dan
ook in gebreke gebleven in rechte het
bewijs te leveren dat de ziektetoestand
voortspruitend uit de erkende beroepsziekte met ingang van 18 otkober
1983 verbeterd was,

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
conclusie staande hield dat verweerder
op 7 maart 1983 aan een grondig medisch onderzoek onderworpen werd en
opnieuw vastgesteld werd dat de beroepsziekte van verweerder bei:nvloed
wordt door een andere ziekte zonder
enig verband met de erkende beroepsziekte en eiser enkel arbeidsongeschiktheid erkent en vergoedingen uitkeert die het gevolg zijn van een door
haar erkende beroepsziekte en niet
symptomatologieen vreemd aan en zonder enig verband met de beroepsziekte;
deze vaststelling een wijziging uitmaakt
in de toestand van arbeidsongeschiktheid van de getroffene waarmede, in
een procedure van ambtshalve herziening, rekening gehouden wordt (scherrding van de artikelen 34, 35, 52 van het
koninklijk besluit van 3 juni 1970, 7, 8, 9,
tweede lid, en 10 van het koninklijk besluit van 15 juni 1971); het arrest ten onrechte beslist dat een procedure van
ambtshalve herziening gebonden is aan
een verbetering of verslechtering van de
beroepsziekte zonder dat er rekening
zou kunnen worden gehouden met de invloed en evolutie van een andere ziekte,
vreemd aan de beroepsziekte; het feit
dat vroeger de graad van arbeidsongeschiktheid door eiser vastgesteld was, rekening houdend met de globale toestand
van verweerder, aan de gevolgen van de
procedure van de herziening van ambtswege geen afbreuk doet; het arrest de
herzieningsprocedure op aanvraag van
de betrokkene en deze ingesteld ambtshalve door eiser verwart (schending van
de artikelen 34, 35, 52 van het koninklijk
besluit van 3 juni 1970, 6, 7, 8, 9 en 10
van het koninklijk besluit van 15 juni
1971);
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Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de tevoren bestaande beroepsziekte, waarvoor verweerder
door eiser 87 percent arbeidsongeschikt was erkend en vergoedingen
genoot, niet verbeterd is, ook al
mocht een opgetreden andere ziekte
een invloed hebben op de totale gezondheidstoestand van verweerder;
Dat die vaststelling de beslissing
dat verweerders graad van 87 percent arbeidsongeschiktheid wordt
gehandhaafd,
wettelijk
verantwoordt;
Overwegende dat uit de in het
middel weergegeven motieven blijkt
dat het arrest niet beslist dat bij
een ambtshalve herziening geen rekening mag worden gehouden met
een andere ziekte die een weerslag
heeft op de gezondheidstoestand
van de getroffene;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
24 november 1986 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en Biitzler.
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1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HA!\DHAVING
ART 5 WET VOORLOPIGE HECHTE
"liS
REDENGEVING
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2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING TOEZICHT OP LANGDUR!GE ONDERZOEKEN ART. 26 WET VOORLOPIGE HECHTENIS
VOORSCHRIFT VAN INWENDIGE ORDE.

3° ONDERZOEKSGERECHTEN -

KAMER VAN INBESCHULD!GINGSTELLING TOEZICHT OP LANGDURIGE ONDERZOEKEN ART. 26 WET VOORLOPIGE HECHTENIS
VOORSCHRIFT VAN INWENDIGE ORDE.

4° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
LANGDURIG GERECHTELIJK ONDERZOEK TOEZICHT VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ART. 26 WET VOORLOPIGE HECHTENIS- VOORSCHRIFT VAN INWENDIGE ORDE.

1' Art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis ver-

eist niet dat in de beschikking waarbij,
onder omschrijving van de ernstige en
uitzonderlijke omstandigheden die de
openbare veiligheid raken, de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd, naast
de gegevens eigen aan de zaak, bovendien oak omstandigheden eigen aan de
persoonlijkheid van de verdachte worden vermeld (1).
2' 3' en 4' De procedure bepaald bij art.

'26 Wet Voorlopige Hechtenis heeft het
karakter van een maatregel van inwendige orde, waarvan de toepassing
niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven (2).

(1) Zie de plechtige openingsrede van proc.gen. F. Dumon van 1 sept. 1981, « D~ Rechterlijke
Macht onbekend en mrskend >>
(A.C., 1981-82, nrs. 54 tot 59) en die van proc.gen E. Krings van 3 sept. 1984, « Overwegingen bij de toepassing van de wet op de voorl?pige hechtenis », (A.C., 1984-85, nr. 17e.v.); zre
ook Pasin., 1973, biz. 251.
(2) Cass., 7 feb. 1887, Pas., 1887, I, 104; 13
feb. 1899, Pas., 1899, I, 118; 28 april 1902, Pas.,
1902, I, 213; 5 mei 1913, Pas., 1913, I, 216.
Zie : De openingsrede van proc.-gen. Fr. de
le Court van 15 okt. 1874, « De !a detention
preventive », B.J., 1874, kol. 1441 (1446, 1476,
1477); L. DUPONT, « Toezicht over l~ngd~rige
gerechtelijke onderzoeken », PanoptiCon, Jaargang 4, 1983, biz. 333; - Les Novelles, pr<;>cedure penale, t. II, 1. Les mises en accusatiOn,
nrs. 190 e.v. (201); R.P.D.B., v' Detention preventive, nrs. 302, 324, HAYOIT DE TERMICOURT,
« De la detention preventive », R.D.P., 1924,
415

Nr. 185
(DE STAERKE)
ARREST

(A.R. nr. 916)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 september 1986 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het arrest de beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Dendermonde van 12 september
1986 bevestigt, waarbij de voorlopige
hechtenis van eiser gehandhaafd
wordt;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet en luidende als volgt : Dat het hof
(van beroep) in de beide arresten een totaal identieke motivering aanwendt. Dat
het hof (van beroep) er zich in de beide
arresten toe beperkt te verwijzen naar
de geschreven vordering van de heer
procureur-generaal, meer ~epaald naar
de daarin opgenomen verwiJzmg m;ar ~e
aanwijzing van schuld, de zwaarwic~t~g
heid van de feiten en de openbare veihgheid. Dat het hof (van beroep) evenwel
geen enkel, strikt aan de persoon e;t de
persoonlijkheid van de verdachte e1gen,
element vermeldt. Dat het hof (van beroep) daarenboven enkel stelt dat de
middelen vervat in de besluiten van eiser de vordering van de heer procureurgeneraal niet ontzenuwen. Dat het hof
(van beroep) helemaal niet antwoordt op
de door eiser aangevoerde argumenten
en middelen nopens de noodwendigheid
van de voorhechtenis, zoals vervat in de
op 26 september 1986 neergelegde besluiten:

Overwegende dat artikel 97 van
de Grondwet niet van toepassing is
op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen inzake voorlopige hechtenis;
Overwegende dat de beschikking
waarbij, met toepassing van artikel
5 van de wet van 20 april 187 4, de
voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd, de ernstige en uitzonderlijke
omstandigheden die de openbare
veiligheid raken, dient te omschrijven, onder vermelding van de gege-
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vens eigen aan de zaak of de persoonlijkheid van de verdachte; dat
die wetsbepaling evenwel niet vereist dat, naast omstandigheden eigen aan de zaak, bovendien ook omstandigheden eigeh aan de persoonlijkheid van de verdachte zouden
worden vermeld;
Dat in zoverre het middel faalt
naar recht;
Overwegende dat eiser - ten betoge dat er terzake geen ernstige en
uitzonderlijke omstandigheden die
de openbare veiligheid raken, meer
voorhanden zijn, van aard om de
handhaving van de voorlopige hechtenis te wettigen - bij conclusie
aanvoerde dat hij slechts enkele
maanden actief betrokken was bij
de ten laste gelegde feiten, hijzelf
daartoe nooit enig initiatief had genomen, hij weliswaar wapens bijhad
maar ze nooit heeft gebruikt, hij
niet tot de gangsterwereld behoort,
in dat milieu nooit werd geaccepteerd en daarin nooit meer zal moeten aantreden, hij geenszins de intentie heeft zich aan de vervolgingen te onttrekken en overigens niet
over de middelen daartoe beschikt,
hij vroeger nooit veroordeeld werd
en bij zijn vrijlating onmiddellijk bij
familie, die nooit enige relatie had
met het milieu, terecht kan;
Overwegende dat het arrest, dat
verwijst naar de redenen vermeld in
de vordering van het openbaar ministerie, na te hebben vastgesteld
dat tegen eiser ernstige aanwijzingen van schuld bestaan, wijst op de
frekwentie van de feiten en de brutaliteit waarmee ze werden gepleegd, op de omstandigheid dat de
overvallen het werk zijn van een georganiseerde bende; dat het vervolgens aanstipt dat er voldoende redenen zijn om aan te nemen dat eiser
deel uitmaakt van een crimineel milieu, dat recidive te vrezen valt, dat,
wegens zijn betrokkenheid bij het
milieu, te vrezen valt dat hij daar
zou onderduiken en zich aan het
verder onderzoek zou onttrekken,
en tenslotte dat de ernstige beroering door de feiten veroorzaakt, en
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die nog steeds bestaat, bij een eventuele vrijlating van eiser een groot
gevoel van onveiligheid zou teweegbrengen;
Overwegende dat het arrest met
de considerans « hetgeen in conclusies door (eiser) wordt voorgebracht
de beweegredenen van deze vordering (van het openbaar ministerie)
niet ontzenuwt », te kennen geeft
dat de appelrechters oordelen dat de
aanvoeringen van eiser ten aanzien
van de redenen aangehaald in de
vordering van het openbaar ministerie geen pertinentie bezitten en derhalve niet van aard zijn om tot een
andere beslissing te komen;
Overwegende dat het arrest aldus
eisers verweer verwerpt en, op
grond van de beweegredenen van de
vordering van het openbaar ministerie die het overneemt, de handhaving van de voorlopige hechtenis in
de door artikel 5, eerste lid, van de
wet van 20 april 1874 vereiste zin
verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 26 van de wet
van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis, en luidende als volgt : Dat het hof
(van beroep) ten onrechte van oordeel is
dat het artikel 26 van de wet van 20 april
1874 slechts een maatregel is van interne
orde en tucht. Dat het artikel 26 een
dwingende wettekst is met een algemene
gelding. Dat de inhoud en de draagwijdte van dit artikel ook duidelijk blijken
uit de voorbereidende werken, zoals geciteerd door prof. Dupont, in zijn studie,
verschenen in Panopticon, jaargang 4,
1983, nr. 4, blz. 333 tot en met 341. Dat
uit de studie van prof. Dupont ook duidelijk blijkt dat het de eerste en voornaamse bekommernis van de wetgever was
om aan de burger tegen wie een gerechtelijk onderzoek loopt, hij weze aangehouden of niet, in ieder geval de mogelijkheid te geven zich op gezette tijd_e n,
in casu zes maand indien de verdachte
niet aangehouden is, inzage te nemen,
langs zijn raadsman, van het dossier.
Dat het inderdaad niet uitgesloten is dat
het parket-generaal van het verslag aan
de kamer van inbeschuldigingstelling gebruik maakt om eventuele fouten in
hoofde van de onderzoeksrechter ter
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kennis te brengen van het hof van beroep. Dat deze mogelijkheid slechts een
ten titel van volledigheid ingevoerd instrumentum is, omdat de onderzoeksrechters in de regel integere, competente
magistraten zijn, die zich gewetensvol
van hun taak kwijten. De wetgever stelt
de zaak veel ruimer en wil dat ieder gerechtelijk onderzoek dat langer dan zes
maanden duurt, aan het oordeel en de
controle van het hof van beroep zou worden onderworpen, omdat zes maand onderzoek, zes maand voorhechtenis, voor
iemand die nog steeds moet geacht worden onschuldig te zijn, reeds zeer lang
is, wat op zich reeds reden genoeg is om
het dossier aan het serene oordeel van
het hof van beroep te onderwerpen. Dat
de talrijke emotionele commentaren van
het eerste uur, met betrekldng tot dit artikel, eveneens bewijzen dat men ook in
de rechtsleer en in kringen van het parket-generaal erkende, onderkende dat
het hier een dwingend voorschrift gold,
met een zeer algemene gelding. Dat het
artikel 26 derhalve veel meer is dan een
maatregel van interne orde en tucht. Dat
het hof (van beroep) ten onrechte stelt
dat het arttkel 26 niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven. Dat deze overweging verkeerd is, maar daarenboven
ook totaal in tegenstrijd met de geest en
de letter van het artikel 26. Dat deze expliciet geformuleerde beveiligingsmaatregel voor de burger iedere waarde zou
verliezen, indien men de al of niet toepassing van het in artikel 26 voorgeschrevene zou overlaten aan de discretie,
de partijdige inzichten van het parketgeneraal, dat in aile strafzaken partij is.
Dat de tegenstrijdigheid tussen de wensen van het parket en de bescherming
van de beklaagde er uiteindelijk toe
hebben geleid dat het artikel 26 dode letter werd en kon blijven. Dat een wettekst evenwel niet zijn effect verliest
door onbruik. Dat het systematisch negeren van de voorgeschreven procedure
door het parket merle verantwoordelijk
is voor de foutieve stelling van het hof
(van beroep) als zou het een maatregel
van interne orde betreffen. Een niet op
straffe van nietigheid voorgeschreven
verplichting. Dat het artikel 26, eerste
lid, zegt : « De procureur des Konings
doet verslag aan de procureur-generaal »
en niet « kan verslag doen ». Dat het artikel 26, tweede lid, stelt : « Binnen de
maand zet de procureur-generaal ... in
een omstandig verslag uiteen ». Het artikel zegt niet « kan de procureur-generaal
uiteenzetten ». Artikel 26, derde lid, zegt :
« Een dergelijk verslag wordt vervolgens
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om de drie maand uitgebracht >>, en niet
kan worden uitgebracht ''· Dat al deze
formuleringen, zowel qua inhoud als
vormgeving, niets aan duidelijkheid te
wensen overlaten. Dat in het hele artikel
26 ook geen enkele uitzondering op de
algemene verplichting wordt geformuleerd. Dat het hier derhalve een procedureverplichting betreft welke wei degelijk
op straffe van nietigheid is voorgeschreven. Dat verzoeker tot ondersteuning
van zijn argumenten een kopie van de
studie van prof. Dupont, alsook een kopie van een arrest van het Hof van Cassatie van 13 februari 1899 toevoegt in bijlage:
<<

Overwegende dat de rechtspleging
bepaald bij artikel 26 van de wet
van 20 april 1874 op de voorlopige
hechtenis het karakter heeft van
een maatregel van inwendige orde,
waarvan de toepassing niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substanWHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 november 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. J. Van Weyenberg, Dendermonde.

Op deze!fde datum werd onder A.R. nr. 917
een identiek arrest gewezen op de voorziening
van dezelfde eiser tegen een tweede beslissing
van 12 september 1986, die eveneens de handhaving van zijn voorlopige hechtenis bevestigde in verband met een ander bevel tot aanhouding.

Verslaggever : de h. De Peuter Gelijkluidende conclusie van de h. du

ter -
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KAMER -

25 november 1986

1° REGELING VAN

RECHTSGEBIED

STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE
RAADKAMER DIE EEN VERDACHTE WEGENS
EEN ALS MISDAAD OMSCHREVEN FElT MET
AANNEMING VAN VERZACHTENDE OMSTAN·
DIGHEDEN NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK VERWIJST - NIEUWE KWALIFICATIE
VAN HET FElT DOOR HET VONNISGERECHT,
DAT ZICH DAARVOOR ONBEVOEGD VERKLAART- VOORWAARDE.

2° BEVOEGDHEID

Jardin, advocaat-generaal.

EN

AANLEG

BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER DIE EEN VERDACHTE WEGENS EEN ALS MISDAAD OMSCHREVEN FElT MET AANNEMING VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN NAAR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK VERWIJST NIEUWE KWALIFICATIE VAN HET FElT DOOR
HET VONNISGERECHT, DAT ZICH DAARVOOR
ONBEVOEGD VERKLAART - VOORWAARDE.

3° RECHTBANKEN

STRAFZAKEN NIEUWE KWALIFICATIE VOOR HET FElT DOOR
HET VONNISGERECHT, DAT ZICH ONBEVOEGD
VERKLAART- VOORWAARDE.

1", 2" en 3" Na correctionalisering van

een misdaad kan het vonnisgerecht
zich niet onbevoegd verklaren voor
een aangevulde of heromschreven teJastlegging die ook onder de nieuwe
kwalificatie ~·oor correctionalisering in
aanmerking kan komen, zonder vast te
stellen dat de' elementen, die in de oorspronkelijke telastlegging niet voorkomen, door de raadkamer niet gekend
waren op het ogenblik van de verwijzing, of dat zij door de raadkamer expliciet of impliciet werden uitgesloten
(1).

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN IN ZAKE HOOGERS EN
HUBERT)

(A.R. nr. 921)

25 november 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitNota arrest nr 186 :
(1) Cass., 16 okt. 1985 (A.C., 1985-86, nr 100)
met voetnoot get. E.L., raadpl Cass., 20 juli
1978 (A. C., 1978, 1279) met voetnoot L.F D
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLUSIE GENOMEN VOOR DE EERSTE RECHTER NIET HERNOMEN VOOR DE APPELRECHTER GEEN VERPLICHTING VOOR DE APPELRECHTER DAAROP TE ANTWOORDEN.

De appelrechter behoeft niet te antwoorden op een voor de eerste rechter genomen conclusie als een partij vagelijk
naar de gronden van die vroegere conclusie verwijst zonder dat zij deze voor
het appelgerecht overneemt (1). (Art.
97 Gw.)

(CASTE LAIN
T. B.A.T. BENELUX - ODON WARLAND N.V.)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 5152)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 april 1986 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. In zoverre de voorziening van
eiser gericht is tegen de beslissing
op de tegen hem ingestelde strafvordering:

Overwegende dat het arrest de
verjaring van die strafvordering
vaststelt en de in de beide instanties
gemaakte kosten ten laste legt van
de Staat;
Nota arrest nr 187 :
(1) Cass., 31 mer 1977 (A,C., 1977, 1006);
7 dec. 1977 (ibid., 1978, 421 ), 16 sept. 1980
(ibid., 1980-81, nr. 36) en 21 nov. 1.986, A.R.
nr. 5403, supra, nr. 182, zie Cass., 26 jan. 1984,
A.R. nr. 6916 (ibid., 1983-84, nr. 281); 4 okt.
1985, A.R. nr 4710 (ibid., 1985-80, rcr 67).
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Dat de voorziening geen belang
heeft en dus niet ontvankelijk is;
II. In zoverre de voorziening van
eiser gericht is tegen de beslissing
op de door verweerster tegen eiser
ingestelde civielrechtelijke verdering:

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 3, 3', van de wet
van 23 juni 1961 betreffende het recht tot
antwoord en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest het als volledig bewezen beschouwt dat eiser, in strijd met
artikel 4 van de wet van 23 juni 1961 betreffende het recht tot antwoord, geweigerd heeft in de tijdschriften Test-Achat
en Test-Aankoop het door verweerster
op 7 maart 1984 op het kantoor van die
tijdschriften neergelegde antwoord in
zijn geheel en zonder tussenvoeging, op
deze!fde plaats en in dezelfde lettertekens als de tekst waarop het betrekking
heeft, op te nemen en eiser veroordeelt
om, binnen vijftien dagen na de betekening van het arrest en volledig op de bij
de wet Vt•<1 23 juni 1981 (lees 1961) bepaalde wijze, de tekst van dat recht op
antwoord te publiceren met, onmiddellijk
daaronder, onder de titel « In rechte bevolen rechtzetting », en in dezelfde lettertekens als de titel en de tekst van dat
artikel, het bestreden arrest zelf; zegt
dat eiser, in geval van niet-publikatie
van binnen de gestelde termijn of van
een publikatie die niet voldoet aan het
vereiste van de wet, met ingang van heden ten voordele van verweerster veroordeelt wordt tot een dwangsom van
500.000 frank, en eiser bovendien veroordeelt tot de betaling van de provisionele
vergoeding van een frank ter zake van
morele schade, die door verweerster eenzijdig is geraamd op het bedrag van
500.000 frank, op grond, voornamelijk,
« dat (dit) recht op antwoord (... ) ertoe
strekte de steller ervan te beschermen
tegen twee bijzonder zware beschuldigingen, name!ijk diefstal en aanslag op de
persvrijheid; - dat het hof (van beroep),
ook a! heeft het zich niet uit te spreken
over de gegrondheid van die beschouwingen (... ), toch moet vaststellen dat die
aantijgingen bestaan, ernstig zijn en
aanleiding geven tot een recht op antwoord dat in verhouding staat tot de
aanval, - dat de in het antwoord gebruikte bewoordingen, zoals " het is onduldbaar ", "onbetrouwbare bronnen ",
"flagrant gebrek aan objectiviteit ",
"kletspraat ", volkomen m verhouding
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staan tot de scherpte van de aanval; dat (eiser), als hij meent het recht te
hebben een ander af te schilderen als
een dief, toch moet weten dat laatstgenoemde zoiets niet zal dulden, de uitlating onbedacht en allesbehalve objectief
zal noemen »,
terwijl eiser, op de gronden die hij
heeft uiteengezet in zijn voordien neergelegde conclusie, voor de appelrechter
betoogde dat zijn weigering om het antwoord van de burgerlijke partij in te lassen, gegrond was op de overweging dat
dit antwoord zonder noodzaak derden in
de zaak betrok; hij op een omstandige
wijze uiteenzette << - dat het geweigerde
antwoord de bronnen van " Test-Aankoop" ondeugdelijk noemt en de uitlating dat er hier zeker sprake was van
een " flagrant gebrek aan objectiviteit "
in het tijdschrift in de mond legt van de
voorzitter van de rechtbank van koophandel; - (dat), enerzijds, (... ), het artikel dat het ongenoegen van de sigarettenfabrikant heeft gewekt, enkele studies aanhaalt die aan de basis lagen van
de tekst of de naam vermeldt van de
dagbladen die deze studies hebben gepubliceerd (" The Lancet" in Groot-Brittannie, " Public Health Service" in de Verenigde Staten, " Stichting Volksgezondheid en roken" in Nederland, ...); dat de
publikatie van het antwoord dat die studies ondeugdelijk noemt noodzakelijkerwijze protesten zou hebben uitgelokt van
de zijde van de auteurs van die wetenschappelijke studies of van de dagbladen
waarin die studies verschenen zijn; dat het anderzijds volslagen onverantwoord is de voorzitter van de rechtbank
van koophandel aan wie de burgerlijke
partij ten onrechte persoonlijke uitlatingen toeschrijft, in de zaak te betrekken »; het arrest, nu het de considerans,
volgens welke het feit bewezen was en
een grand opleverde om de door verweerster gewenste vergoeding toe te
kennen en de bes!issing om aan die vergoeding een dwangsom te verbinden, enkel hierop grondt dat tegen verweerster
zware beschuldigingen waren geuit
waartegen het recht op antwoord een bescherming vormde en dat de bewoordingen van het antwoord volkomen in verhouding stonden tot de scherpte van de
aanval, zonder dat het naging, zoals eiser nochtans in zijn conclusie vroeg, of
het antwoord niet zonder noodzaak derden in de zaak betrok, welke omstandigheid de weigering om het antwoord van
verweerster op te nemen, zou hebben
verantwoord, derhalve niet regelmatig
met redenen is omkleed (schendlng van

artikel 97 van de Grondwet) en niet naar
recht is verantwoord (schending van artikel 3, 3", van de wet van 23 juni 1961) :

Overwegende dat de appelrechter
niet hoeft te antwoorden op een conclusie, die voor de eerste rechter is
genomen en die niet opnieuw bij
hem is ingediend; dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser de in eerste aanleg neergelegde conclusie opnieuw heeft genomen voor de appelrechter;
Overwegende dat eiser, door in
zijn conclusie voor het hof van beroep vagelijk te verwijzen « naar de
gronden van de vroeger neergelegde
conclusie », niet kan worden geacht
de in eerste aanleg neergelegde conclusie te hebben overgenomen voor
het hof;
Dat voor het overige het arrest,
bij ontstentenis van enige conclusie
dienaangaande, niet hoefde aan te
geven dat << het antwoord niet derden zonder noodzaak in de zaak betrok »;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
26 november 1986 - 2' kamer- Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal
Advocaten: mrs. Draps en Delahaye.
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Oi\IIVANG - STRAFZAKEN CASSATIEBEROEP
VAN
DE
BEKLAAGDE

BEPERKT TOT DE BESLISSING OP DE STRAFVERNIETIGING VAN DE
VORDERING
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING VERNIETIGING VAN DE NIET DEFINITIEVE
BESLISSING OP DE TEGEN DE BEKLAAGDE
INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.

Vernietiging van de beslissing over de
strafvordering, op het tot die beslissing
beperkte cassatieberoep van de beklaagde, brengt vernietiging mede van
de niet definitieve beslissing op de tegen he~ ingestelde burgerlijke rechtsvordermg, welke laatste beslissing het
gevolg is van de eerste (1).

(BORG:'\IEZ. TRA:'\SPORT PIETTE P \ B ..\.
T LECRO:'\)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5303)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 juni 1986 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
Overwegende dat de voorzieningen enkel gericht zijn tegen de beslissingen op de door het openbaar
ministerie tegen de eisers ingestelde
rechtsvordering;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden vonnis niet antwoordt op de argumenten, die de eisers
hebben uiteengezet in hun op de terechtzitting van 6 juni 1986 van de correctionele rechtbank regelmatig neergelegde
conclusie, maar daarentegen verklaart
dat in hager beroep geen enkel nieuw
middel is voorgedragen,
terwijl de eisers in hun conclusie van
hager beroep als nieuw middel onder
meer het uitwijkmaneuver van eiser hebben aangevoerd ter verklaring van de
uiteindelijke positie van zijn voertuig;
het bestreden vonnis dat argument onbeantwoord laat; het verplicht was op de
conclusie van de eisers te antwoorden;
het bestreden vonnis derhalve niet genoegzaam met redenen is omkleed;
(1) Cass., 14 nov. 1984,
(A.C., 1984-85, nr 167).

A.R. nr

3811
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Overwegende dat het bestreden
vonnis in geen van die consideransen antwoordt op het verweermiddel, dat door eiser was uiteengezet
in zijn voor de correctionele rechtbank genomen in in het middel aangegeven conclusie;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, bij de uitspraak over de
door de verweerder Jean-Marc Lecron ingestelde civielrechtelijke vordering, aan laatstgenoemde een provisionele vergoeding toekent en de
zaak voor verdere behandeling naar
de eerste rechter verwijst;
Overwegende dat die beslissing
geen eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering en geen uitspraak
doet over een bevoegdheidsgeschil;
dat tegen die beslissing geen onmiddellijk cassatieberoep openstond, zodat de berusting van de eisers in die
beslissing niet kan worden afgeleid
uit de omstandigheid dat ze hun
voorziening enkel hebben gericht tegen de op de strafvordering gewezen beslissing;
Overwegende dat de vernietiging
van de op de strafvordering gewezen beslissing de vernietiging tot gevolg heeft van de niet definitieve beslissing op de door verweerder tegen de eisers ingestelde civielrechtelijke vordering, die het gevolg is van
de eerstgenoemde beslissing;

ter - Verslaggever : de h. Resteau Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal Advocaat: mr. F. Collette, Bergen.
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AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST -

BUITEN

OVERLIJDEN VAN
DE ECHTGENOTE VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEN GEVOLGE VAN EEN ONRECHTMATIGE
DAAD - MATERIELE SCHADE WEGENS HET
VERLIES VAN DE HUISHOUDELIJKE HULP
VAN DE OVERLEDENE - AFTREK VAN HET
BEDRAG VAN DE ONDERHOUDSKOSTEN VAN
DE OVERLEDENE - WETTIGHEID.

Wettig is de beslissing die, uitspraak
doende over de vordering van een burgerlijke partij tot vergoeding van de
materiele schade wegens het verlies
van de huishoudelijke hulp van zijn
door een ongeval omgekomen echtgenote, bij het vaststellen van de schade,
op het bedrag van het materiele voordeel dat die burgerlijke partij zelf
haalde uit de huishoudelijke hulp van
de overleden echtgenote, in mindering
brengt het bedrag van de kosten welke
die partij moest dragen voor het onderhoud van zijn echtgenote (1). (Artt.
1382, 1383 B.W.)
(COPPE J.-L., COPPE C., COPPE I. T. ONDERLINGE
MAATSCHAPPIJ DER OPENBARE BESTUREN)
ARREST ( vertaling)

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
overige middelen die niet kunnen
leiden tot cassatie zonder verwijzing, 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; verwij st de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Bergen, zitting houdende in hoger beroep.
26 november 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit-

(A.R. nr. 5172)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 april 1986 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel,
rechtdoende over de burgerlijke belangen alleen en op verwijzing;
Gelet op het op 7 maart 1984 door
het Hof gewezen arrest (2);
(1) Zie Cass., 20 juni 1984, A.R. nr. 3533
(A.C., 1983-84, nr. 599).
{2) Niet gepubliceerd arrest.
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Over het middel, afgeleid uit de schen-~ dus artikel 1382 van het Burgerlijk Wetding van artikel 1382 van het Burgerlijk boek schendt:
Wetboek,
doordat het arrest, na eraan te hebben
herinnerd dat het bij het hof van beroep
aanhangige geschil enkel loopt over het
bedrag van de materiele schade, die
Louis Coppe geleden heeft ten gevolge
van het overlijden van zijn echtgenote
op 14 november 1961 (lees 1981) aan de
gevolgen van een ongeval waarvoor de
verzekerde van verweerster alleen aansprakelijk verklaard is, en na erop te
hebben gewezen dat de getroffene tijdens haar leven geen enkel beroep uitoefende en huishoudelijk werk deed voor
haar gezin, bestaande uit Louis Coppe
en haar twee minderjarige kinderen,
vaststelt dat de door Louis Coppe geleden materii'He schade bestaat in « het
derven van de economische waarde van
het slachtoffer, waaruit hij voor zijn kinderen voordeel haalde » en vermeldt dat
het bedrag van 164.250 frank, zijnde de
gederfde waarde van het door de getroffene voor haar gezin verrichte huishoudelijk werk, « de uitsluitend door de inkomsten van de heer Louis Coppe gedragen kosten voor haar persoonlijk onderhoud dienen te worden afgetrokken », en
op die gronden beslist dat de door Louis
Coppe geleden schade 65.226 frank per
jaar of 179 frank per dag bedraagt, zodat
de totale materii:He schade voor de duur
van zijn verder leven 238.428 frank beloopt, en doordat het arrest voor het overige de door de burgerlijke partijen in
hun hoedanigheid van rechtverkrijgenden van wijlen Louis Coppe ingestelde
vordering afwijst,
terwijl het arrest, na te hebben vastgesteld dat de schade waarvoor vergoeding
werd gevorderd, bestaat in het derven
van het voordeel dat de weduwnaar en
zijn kinderen persoonlijk haalden uit het
huishoudelijk werk van de overledene,
het bedrag, bestemd voor de gehele vergoeding van die schade, niet mocht verlagen door van die vergoeding het voordeel af te trekken, dat voor de weduwnaar voortvloeide uit het wegvallen van
de kosten voor het persoonlijk onderhoud van zijn overladen echtgenote, daar
het wegvallen van die last, oak al is hierdoor de financiiHe positie van de weduwnaar verbeterd, geen verband houdt met
de fout en de schade; het arrest, nu het
de vergoeding voor de geleden schade
verlaagt op grond van een gebeurtenis
die in geen verband staat met de fout en
de schade, het beginsel dat schade valledig moet worden vergoed, miskent en al-

Overwegende dat het bestreden
arrest, om te voorkomen dat aan de
eisers een hoger bedrag dan hun
materiele schade zou worden toegekend, van het op het jaarlijks bedrag van 164.250 frank geraamde
materiele voordeel, dat Louis Coppe
persoonlijk haalde uit het huishoudelijk werk van zijn echtgenote,
moeder van twee grote kinderen, die
op 14 november 1981 overleden was
aan de gevolgen van een volledig
aan de schuld van een derde te wijten verkeersongeval, het bedrag
mocht aftrekken dat het slachtoffer
hem kostte ten laste van de geldelijke middelen van het gezin, waarvan de enige inkomsten die van wijlen Louis Coppe waren;
Overwegende dat, in strijd met
wat het middel betoogt, het arrest
bij de raming van de hoegrootheid
van de schade, geen gebeurtenis
zonder verband met het tot stand
komen van die schade in aanmerking neemt, waar het de kosten aftrekt voor het persoonlijk onderhoud van het slachtoffer, welke
kosten uitsluitend door het inkomen
van Louis Coppe gedragen werden
en op 30 pet. van diens invaliditeitspensioen geraamd werden;
Overwegende dat het middel niet
kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt iedere eiser
in de kosten van zijn voorziening.
26 november 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Helvetius - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P.
Gerard.
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26 november 1986

VOORZIENING IN CASSATIE -

VORM
- STRAFZAKEN - MEMORIE VAN ElSER MEMORIE VAN WEDERANTWOORD TERMIJN.

Niet onvankelijk is de memorie die tot
staving van een cassatieberoep in
strafzaken ter griffie van het Hof
wordt ingediend na het verstrijken van
de door art. 420bis, tweede lid, Sv.
voorgeschreven termijn van twee
maanden, zelfs als die memorie met
als opschrift « aanvullende nota » antwoordt op een memorie van verweerder waarin de ontvankelijkheid van
het cassatieberoep wordt betwist (1).

(HENRIOUL, NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN T. CASA, " BELGISCHE BIJSTAND » N.V.; CASA T. NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5280)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 mei 1986 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Overwegende oat het arrest enkel
uitspraak doet over de burgerlijke
belangen;
I. ...

II. Op de voorzieningen van Michel Henrioul en van het Nationaal
Verbond van Socialistische Mutualiteiten, burgerlijke partijen:
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,

Dat het middel feitelijke grondslag mist;
(1) Zie Cass., 30 nov. 1977 (A.C., 1978, 368).
Art. 1094 Ger.W., dat handelt over de memorie
van wederantwoord van eiser, is niet van toepassing op het cassatieberoep tegen beslissingen van strafgerechten.
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Overwegende dat het Hof geen
acht mag slaan op het door de eisers op 25 november 1986 ter griffie
van het Hof neergelegde geschrift
« Aanvullende nota »; dat immers in
strafzaken de eiser, na het verstrijken van de bij artikel 420bis, tweede
lid, van het Wetboek van Strafvordering gestelde termijn, geen memorie
of stukken meer nag overleggen,
andere dan de stukken houdende afstand of hervatting van het geding
of akten waaruit blijkt dat de voorziening doelloos is geworden, zelfs
als de neergelegde memorie, ongeacht het opschrift ervan,antwoordt
op een memorie waarin een verweerder de ontvankelijkheid van de
voorziening betwist;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn voorziening.
26 november 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Ghislain - GeJjikJuidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Simont en Gerard.
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26 november 1986

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - JEUGDBESCHERMING - CASSATIEBEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE
JEUGDRECHTER IN HOGER BEROEP, WAARBIJ
EEN VOORLOPIGE PLAATSING WORDT GELAST - LATERE BESLISSING WAARBIJ EEN
ANDERE PLAATSING WORDT GELAST - CASSATIEBEROEP ZONDER BESTAANSREDEN.

2° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- JEUGBESCHERMING - MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP EEN FEITELIJKE BEOORDELING VAN DE FEITENRECHTER - NIET ONT·
VANKELIJK MIDDEL.
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1" De voorziening van de minderjarige

tegen de beslissing van de jeugdrechter in hager beroep, waarbij zijn voorlopige plaatsing wordt gelast, wordt
doelloos wanneer eiser, op het ogenblik dat het Hof over de voorziening
uitspraak moet doen, van zijn vrijheid
is beroofd krachtens een latere beslissing van de appelrechter waarbij een
andere plaatsing is gelast (1).
2" Niet ontvankelijk is het cassatiemid-

del dat enkel kritiek oefent op een feitelijke beoordeling van de feitenrechter (2). (Art. 95 Gw.)

(P ... )
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5413)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 18 september 1986
en 26 september 1986 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik, jeugdkamer;
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Dat de voorziening geen voorwerp
heeft en derhalve niet ontvankelijk
is;

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen het arrest van 26 september 1986 :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 6.1, 6.2 en 6.3, d, van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
doordat het arrest beslist dat eiser zal
worden geplaatst in een van de Rijksgestichten voor observatie en opvoeding
onder toezicht, ten deze, in de gesloten
inrichting te Braine-le-Chateau, in afwachting eventueel van gelijk welk ander geldig, concreet voorstel en een aanvullend maatschappelijk onderzoek door
de afgevaardigde bij de jeugdbescherming en met inaanmerkingneming van
de ernst van de van sadisme getuigende
feiten, die door de minderjarige zijn gepleegd en te wijten zijn aan ernstige karakterstoornissen van neurotische en
vooral pathologische aard en aan een
denkpatroon dat door de deskundige als
paranoi:de is bestempeld en volgens de
moeder wees op zelfmoordneigingen,

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen het op 18 september
1986 gewezen arrest :
Overwegende dat eiser aanvoert
terwijl, zo de deskundige in zijn verdat hij, afgezien van de cassatie
waarom hij verzoekt, reeds het en- slag van 25 september 1986 een verblijf
in een milieu met werkelijke
kele « aan de kaak stellen van de aanraadt
en permanente dwang, hij in zijn eerste
door hem aangeklaagde onwettig- verslag van 25 juli 1986 alleen een tijdeheid » belangrijk vindt, en dat aldus lijke verwijdering uit het gezin voorzijn voorziening tegen het arrest stond wegens door eiser vroeger en revan 18 september 1986 voor hem centelijk opgelopen trauma's ten gevolge
van de verandering in het ouderpaar; het
niet zonder belang is;
deskundigenverslag is opgeOverwegende dat de controle van tweede
maakt op grand van feiten, die door eihet Hof op de wettigheid van een ser zouden zijn gepleegd op 17 septembeslissing onverbrekelijk verbonden ber en door hem met klem worden
is met de mogelijkheid die beslis- ontkend; er geen enkel onderzoek is versing te casseren;
richt ondanks het schrijven van eisers
Overwegende dat de bij het arrest raadsman d.d. 22 september 1986 waarnaar de beschikking uitdrukkelijk vervan 18 september 1986 genomen wijst;
nu de bevindingen van het tweede
voorlopige maatregel door het arrest deskundigenverslag gegrond waren op
van 26 september 1986 is vervangen feiten, die dagtekenen van na het eerste
door een andere maatregel;
verslag en die door eiser met klem wor(1) Zie Cass., 5 maart 1980 (A.C., 1979-80, nr.
425 en noot R.-A.D.)
(2) Cass., 10 okt. 1984,
(A.C., 1984-85, nr. 109).

A.R.

nr.

3677

den ontkend, de appelrechter, alvorens
de minderjarige te plaatsen in een gesloten inrichting, een aanvullend onderzoek
naar de feiten had moeten bevelen; het
arrest derhalve de artikelen 97 van de
Grondwet, 6.2 en 6.3 van ht Verdrag tot
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Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden
schendt:

Overwegende dat het middel erop
neerkomt de beoordeling te bekritiseren van de feitelijke gegevens van
de zaak door de feitenrechter;
Dat het niet ontvankelijk is;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de middelen, die eiser
heeft aangevoerd tot staving van de
tegen het arrest van 18 september
1986 ingestelde voorziening en die
geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van de voorziening,
verwerpt de voorzieningen; veroordeelt eiser in de kosten.
26 november 1986 - 2' kamer- Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Resteau - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat: mr. F. Demol, Luilc

tussen partijen heeft (1). (Art. 1134
B.W.)
2' De ver.bindende kracht van een polis,

de zogeheten « bijzondere familiale
verzekering », wordt niet miskend door
het arrest dat, na erop te hebben gewezen dat de dekking als verzekerde
van die polis wordt uitgebreid « tot ieder persoon die niet uit hoofde van
zijn beroep toezicht uitoefent op de
minderjarige kinderen die gewoonlijk
met de verzekeringnemer in gezinsverband ]even », tenzij die persoon aansprakelijk wordt gesteld, beslist dat de
dekking als benadeelde derde ook voor
de grootouders van een verzekerde
minderjarige geldt, op grand dat, enerzijds, dit met voldoende onderscheidingsvermogen begaafde kind een !out
had begaan waardoor zijn grootouders
schade hebben geleden en, anderzijds,
die grootouders geen !out hadden begaan waarvoor zij zelf aansprakelijk
zijn.
3' De rechter behoeft niet te antwoorden

op een middel in een conclusie wanneer dat middel wegens de door hem
genomen beslissing niet meer ter zake
dienend is (2). (Art. 97 Gw.)
(< ALGEMENE VERZEKERINGEN VAN 1830 , N.V.
T. DELEZENNE, GLORIEUX)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7564)

Nr. 1!32
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1° OVEREENKOMST
KRACHT -

2° OVEREENKOMST
KRAGHT -

VERBINDENDE

BEGRIP.
VERBINDENDE

BEGRIP.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN CONCLUSIE - MIDDEL NIET MEER TER ZAKE
DIENEND WEGENS DE BESLISSING VAN DE
RECHTER - GEVOLG.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 mei 1985 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het geschil is ontstaan wegens
de brand die, in de aan de echtgenoten
Glorieux-Graveline toebehorende schuur,
door de minderj arige zoon van de verweerders, waarvan eiseres de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt krachtens een verzekeringsovereenkomst, na-

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

1' De verbindende kracht van een over-

(1) Cass., 25 okt. 1984, A.R. nr. 7124
(A.C., 1984-85, nr. 143); zie Cass., 20 dec. 1985,
A.R. nr. 4629 (ibid., 1985-86, nr. 273).

eenkoznst wordt niet miskend door de
rechter die daaraan het gevolg toekent
dat zij, volgens zijn uitlegging, wettig

(2) Cass., 14 okt. 1982, A.R. nr. 6552
(A.C., 1982-83, nr. 111), en 3 april 1985, A.R.
nr. 4021 (ibid., 1984-85, nr. 471).
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melijk een « familiale verzekering inzake
burgerrechtelijke aansprakelijkheid », is
veroorzaakt en die schade heeft berokkend waarvoor de echtgenoten GlorieuxGraveline, grootouders van het kind, en
de Royale Belge, die laatstgenoemden tegen « brand » verzekert, van de verweerders vergoeding hebben gevorderd; dat
het arrest verklaart dat de door de verweerders tegen eiseres gedane oproeping
tot vrijwaring gegrond zijn omdat uit de
feiten blijkt dat de schade, waarvan de
echtgenoten Glorieux-Graveline en de
Royale Belge vergoeding vorderen, te
wijten is aan de schuld van de minderjarige zoon van de verweerders die de
schade volledig moet vergoeden, « de enige vraag waarover nog een geschil bestaat is of het kind (Frank) gedekt wordt
door de familiale verzekering inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid », die
zijn vader bij eiseres had afgesloten, wat
inderdaad zo is, volgens het arrest, omdat « die polis sub I " Bepalingen " bovenaan in de algemene voorwaarden van
het contract, het begrip " verzekerde "
omschrijft; dat het gaat om " iedere persoon die gewoonlijk met de verzekeringnemer in gezinsverband leeft en er geen
bezoldigde activiteit uitoefent "; (... ) dat
vaststaat dat Frank Delezenne gewoonlijk met de verzekeringnemer, zijn vader, in gezinsverband leeft en dat hij er
geen bezoldigde activiteit uitoefent; (... )
dat eruit volgt dat Frank Delezenne een
" verzekerde " is die door (eiseres) wordt
gedekt voor de geldelijke gevolgen van
zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid
die, wegens een ongeval tijdens de geldigheidsduur van de verzekering, door
een derde, die in Belgie lichamelijke of
materiele schade heeft geleden, te zijnen
laste kan worden gelegd, overeenkomstig
de artikelen 1382 tot 1386bis van het
Burgerlijk Wetboek, en zulks ingevolge
het doel van de verzekeringsovereenkomst zoals het in de polis sub II, A,
wordt omschreven >>,

terwijl, eerste onderdeel, artikel 1 van
de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis die verweerder op 24 juni
1971 bij eiseres heeft afgesloten (polis
nr. 2.115.509), bepaalt dat de verzekering
aan de verzekerde, namelijk volgens de
bepalingen bovenaan in de algemene polisvoorwaarden, de verzekeringnemer of
iedere persoon die gewoonlijk met de
verzekeringnemer in gezinsverband leeft
en er geen bezoldigde activiteit uitoefent,
dekking verleent « voor alle geldelijke
gevolgen van zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid die, wegens een ongeval
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tijdens de geldigheidsduur van de verzekering, door een derde, die in Belgie lichamelijke of materiele schade heeft geleden, te zijnen laste kan worden gelegd,
overeenkomstig de artikelen 1382 tot
1386bis van het Burgerlijk Wetboek >> en
artikel 6b van de algemene voorwaarden,
volgens hetwelk de dekking wordt uitgebreid tot « iedere persoon die niet uit
hoofde van zijn beroep "toezicht" uitoefent op de minderjarige kinderen, die gewoonlijk met de verzekeringnemer in gezinsverband leven >>, bepaalt dat « voor
de dad en van dat " toezicht " alleen, die
personen de hoedanigheid van verzekerde hebben >> en dat « in dat geval, wanneer die personen aansprakelijk worden
gesteld >>, zij niet de hoedanigheid van
derden hebben; uit de combinatie van de
artikelen 1 en 6b van de algemene polisvoorwaarden blijkt dat eiseres geen dekking verleent wanneer een verzekerde,
zoals die is omschreven in de bepalingen
vooraan in de algemene polisvoorwaarden, schade veroorzaakt aan een persoon
die, wegens het « toezicht >> dat hij niet
uit hoofde van zijn beroep uitoefent op
een minderjarig kind dat gewoonlijk met
de verzekeringnemer in gezinsverband
leeft, de hoedanigheid van verzekerde
heeft en de hoedanigheid van derde verliest; het arrest, door te oordelen dat « de
enkele vraag waarover nog een geschil
bestaat >>, daar uit de feiten blijkt « dat
de schade waarvan vergoeding wordt gevorderd, te wijten is aan de schuld van
Frank Delezenne die ze (... ) volledig
moet vergoeden, is of het kind (Frank)
gedekt wordt door de familiale verzekering inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid die zijn vader heeft afgesloten >>
en door geen uitspraak te doen over de
tussen de gedingvoerende partijen gerezen vraag of de echtgenoten GlorieuxGraveline al dan niet « toezicht >> uitoefenden op het minderjarig kind, aldus
geen rekening houdt met de bepaling
van artikel 6b van de algemene polisvoorwaarden die, samen met artikel 1,
tot gevolg heeft dat geen dekking wordt
verleend voor schade die door verzekerden wordt berokkend aan de persoon die
niet uit hoofde van zijn beroep « toezicht >> uitoefent op minderjarigen, die
gewoonlijk met de verzekeringnemer in
gezinsverband leven; het arrest, dat de
door de verweerders tegen eiseres ingestelde vordering tot vrijwaring gegrond
verklaart, om de enkele reden dat het
minderjarig kind van de verweerders
een verzekerde is, in de zin van de polis,
bijgevolg de verbindende kracht miskent
van de artikelen Gb en 1 van de algeme-
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ne voorwaarden van de door verweerder
bij eiseres afgesloten verzekeringsovereenkomst (schending van artikel 1134
van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, eiseres in haar appelconclusie had doen gelden dat de verzekeringspolis inzake burgerrechtelijke
aansprakelijkheid, die zij met de verweerder had aangegaan, enkel de schade
dekt welke door de verzekerden aan derden wordt berokkend, dat de echtgenoten Glorieux-Graveline « toezicht » uitoefenden op de minderjarige Frank, dat zij
wegens dat « toezicht >> de hoedanigheid
van verzekerden hadden die door de verzekering waren gedekt, indien zij als bewaarders (toezichthouders) aansprakelijk
waren en dat zij « vanzelfsprekend niet
Em verzekerden I'm derden konden zijn >>,
zodat eiseres « dus niet hoefde tussen te
komen om de (verweerders) te vrijwaren
voor de veroordelingen die tegen hen ten
voordele van de echtgenoten GlorieuxGraveline zullen worden uitgesproken,
omdat laatstgenoemden volgens de verzekeringspolis geen derden zijn >>; het arrest noch door de redengeving volgens
welke << de schade waarvan vergoeding
wordt gevorderd, te wijten is aan de
schuld van Frank Delezenne, die ze derhalve volledig moet vergoeden >> en « de
enige vraag waarover nog een geschil bestaat is of het kind (Frank) gedekt is
door de familiale verzekering inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid die zijn
vader Florent Delezenne bij (eiseres)
had afgesloten >>, waarop het arrest bevestigend antwoordt, vermits het kind
onder de definitie valt van « verzekerde >>, waarvan bovenaan in de algemene
voorwaarden van de overeenkomst sprake is, noch door enige andere reden, antwoordt op het verweer van eiseres; het
arrest derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed en artikel 97 van de
Grondwet schendt :

Over beide onderdelen samen :
Overwegende dat artikel 1 van de
algemene voorwaarden van de polis
« bijzondere familiale verzekering ''
die de verweerder Delezenne bij eiseres heeft afgesloten, bepaalt dat
eiseres aan de verzekerde dekking
verleent voor de geldelijke gevolgen
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die wegens een ongeval tijdens de geldigheidsduur van de verzekering, door een derde, die lichamelijke of materiele schade heeft
geleden, te zijnen laste kan worden
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gelegd, overeenkomstig de artikelen
1382 tot 1386bis van het Burgerlijk
Wetboek; dat artikel 6, § b, van dezelfde polis die dekking uitbreidt
« tot iedere persoon die niet uit
hoofde van zijn beroep "toezicht"
uitoefent op de minderjarige kinderen die gewoonlijk met de verzekeringnemer in gezinsverband leven »
en bepaalt dat, voor de toepassing
van artikel 1, hij die zodanig « toezicht » uitoefent, niet de hoedanigheid van derde heeft, wanneer zijn
aansprakelijkheid op het spel staat;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het kind van de verweerders gewoonlijk met zijn vader, de
verzekeringnemer, in gezinsverband
leefde, maar dat het zich op 10 september 1977 op het erf van de boerderij van de echtgenoten GlorieuxGraveline, zijn grootouders, bevond,
dat het die dag de hangar op het erf
van die boerderij heeft in brand gestoken en dat het kind, dat een voldoende
onderscheidingsvermogen
bezit, aldus een fout heeft begaan
waarvoor het op grond van artikel
1382 van het Burgerlijk Wetboek
volledige vergoeding verschuldigd is;
Dat uit die vermeldingen en vaststellingen valt af te leiden dat het
hof van beroep oordeelt, enerzijds,
dat dat kind zich op het ogenblik
van de feiten bij zijn grootouders
bevond en, anderzijds, impliciet
maar zeker dat zij geen enkele fout
hadden begaan, en het kind dus aileen aansprakelijk was;
Dat het hof, zonder de verbindende kracht van de artikelen 1 en 6,
§ b, van die verzekeringspolis te
miskennen, derhalve wettig heeft
beslist dat krachtens dat artikel 6,
b, de dekking gold voor de echtgenoten Glorieux-Graveline en dat eiseres bijgevolg « dekking diende te
verlenen aan de minderjarige Frank
Delezenne, als verzekerde, die op
grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk was
gesteld »;
Dat het, voor het overige, niet behoefde te antwoorden op de in het
tweede onderdeel van het middel be-

doelde conclusie van eiseres, velgens welke de echtgenoten Glorieux-Graveline, wegens het << toezicht » dat zij uitoefenden, geen
<< derden » waren, in de zin van die
verzekeringspolis, en waarin niet
werd betoogd dat de echtgenoten op
enigerlei wijze persoonlijk aansprakelijk waren; dat die conclusie ter
zake niet meer dienend was daar
het hof van beroep had geoordeeld
dat de minderjarige aileen aansprakelijk was en dat bijgevolg, overeenkomstig voormeld artikel 6, § b,
de verzekeringsdekking gold voor de
echtgenoten
Glorieux-Graveline,
niettegenstaande het << toezicht » dat
zij niet uit hoofde van hun beroep
op dat kind hadden kunnen uitoefenen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Overwegende dat, door de verwerping van de voorziening, de oproeping tot bindendverklaring van het
arrest, die eiseres tegen de echtgenoten Glorieux-Graveline en de
naamloze vennootschap Royale Beige heeft gericht, geen belang meer
heeft;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendverklaring van het arrest; veroordeelt eiseres in de kosten.
27 november 1986 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Dassesse en De Gryse.
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KAMER -

27 november 1986

1° ARBEIDSONGEVAL -

SCHADE TE WIJ
TEN AAN SAME!\LOPENDE FOUTEN VAN TWEE

PERSONEN - SCHADE VEROORZAAKT DOOR
EEN ONGEVAL DAT T.A.V. DE GETROFFENE
HET KENMERK VAN EEN ARBEIDSONGEVAL
VERTOONT - OMSTANDIGHEID ZONDER IN·
VLOED OP DE VERPLICHTING VAN DEGENE
DIE NOCH DE WERKGEVER, NOCH DIENS
LASTHEBBER OF AANGESTELDE IS, DE DOOR
DE GETROFFENE GELEDEN SCHADE VOLLE·
DIG TE VERGOEDEN.

2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST- SCHADE TE WIJTEN
AAN SAMENLOPENDE FOUTEN VAN TWEE
PERSONEN - SCHADE VEROORZAAKT DOOR
EEN ONGEVAL DAT T.A.V. DE GETROFFENE
HET KENMERK VAN EEN ARBEIDSONGEVAL
VERTOONT - OMSTANDIGHEID ZONDER IN·
VLOED OP DE VERPLICHTING VAN DEGENE
DIE NOCH DE WERKGEVER, NOCH DIENS
LASTHEBBER OF AANGESTELDE IS, DE DOOR
DE GETROFFENE GELEDEN SCHADE VOLLE·
DIG TE VERGOEDEN.

1o en 2o Wanneer schade te wijten is aan

samenlopende fouten van twee personen, heeft de omstandigheid dat de
schade veroorzaakt is door een ongeval dat t.a. v. de getroffene het kenmerk van een arbeidsongeval vertoont,
geen invloed op de verplichting van degene die noch de werkgever, noch
diens lasthebber of aangestelde is, de
door de getroffene geleden schade volledig te vergoeden ingeval deze geen
schuld treft (1).
(DE FEDERALE VERZEKERINGEN
T. FONDS VOOR SCHOOLGEBOUWEN E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7565)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 juni 1985 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de oorspronkelijke
vordering door eiseres is ingesteld
tegen de (eerste) verweerder onder
de benaming << Fonds voor Schoolgebouwen », vertegenwoordigd door de
minister van Onderwijs, Franse
sector, provinciale dienst van Luik;
(1) Cass., 16 april 1980 (A. C., 1979-80, nr 524)
met voetnoot J V., en 11 juni 1981, A.R.
nr 2982 (ibid., 1980-81, nr 584).
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Overwegende dat die verweerder
zowel in eerste aanleg als in hoger
beroep in die hoedanigheid is verschenen en conclusie heeft genomen;
Dat de voorziening dus tegen
hem, in diezelfde hoedanigheid, re··
gelmatig is ingesteld;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 46, § 1, 47 van deArbeidsongevallenwet van 10 april 1971, zoals zij van kracht waren v66r de wijziging ervan bij de wet van 7 juli 1978, en,
voor zoveel nodig, 1384, tweede lid, van
het Burgerlijk Wetboek,
do01·dat het arrest, na in hoofdzaak te
hebben vastgesteld dat de rechtsvordering van eiseres ertoe strekte verweerder te doen veroordelen tot terugbetaling van de uitkeringen die eiseres,
als arbeidsongevallenverzekeraar, heeft
moeten of zal moeten doen, aan een
werkman van de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Heinen,
die op 27 april 1977 is gewond ten gevolge van een val in een liftkoker in het
Atheneum te Seraing, een schoolgebouw
van de Staat; dat die vordering gegrond
was, enerzijds, op artikel 47 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
volgens hetwelk de arbeidsongevallenverzekeraar wordt gesubrogeerd in de
rechten van de getroffene tegen de voor
het arbeidsongeval aansprakelijke ten
belope van wat hij hem heeft betaald en
van het bedrag gelijk aan het kapitaal
dat de door hem verschuldigde waarde
van de jaarlijkse vergoeding vertegenwoordigt en, anderzijds, op de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
dat verweerder de werkgever van de getroffene, de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Heinen, tot
tussenkomst en tot bindendverklaring
van het vonnis heeft opgeroepen en, na
te hebben beslist dat ten laste van de getroffene geen enkele fout is bewezen en
dat « alleen de fouten van (verweerder)
en van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Heinen de door
de werkman geleden schade mede hebben veroorzaakt en dat iedere schadeveroorzaker gelijkelijk aansprakelijk is »,
beslist dat « (verweerder) aan (eiseres)
terugbetaling is verschuldigd van de
helft van de bedragen, die (zij) aan de
getroffene heeft betaald of zal moeten
betalen en, in voorkomend geval, van het
kapitaal dat de waarde van de aan de getroffene uit te keren jaarlijkse vergoe-
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ding vertegenwoordigt, dit alles ter uitvoering van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971 », op grand dat « eiseres ... slechts haar vordering kan instellen tegen (verweerder), die medeaansprakelijk is voor het ongeval, en een
derde is ten aanzien van de arbeidsover··
eenkomst; ... dat die getroffene, ten deze,
niet over een rechtsvordering beschikt
tegen zijn werkgever, de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Heinen, of tegen diens meestergast,
die de fouten niet opzettelijk heeft begaan; dat dus niet behoeft te worden vastgesteld dat iedere medeaansprakelijke
verplicht is het geheel te vergoeden,
maar dat enkel de derde (verweerder)
dient te worden veroordeeld om aan de
arbeidsongevallenverzekeraar de helft
van zijn uitkeringen terug te betalen, in
zoverre deze de aan de getroffene verschuldigde gemeenrechtelijke vergoeding
niet overschrijden »,
terwijl, wanneer de schade te wijten is
aan de samenlopende fouten van verschillende personen, ieder van hen jegens de getroffene tot volledige schadevergoeding is gehouden; de omstandigheid dat de schade te wijten is aan een
ongeval dat ten aanzien van de getroffene de kenmerken draagt van een arbeidsongeval en dat een van de personen
wier fouten de schade mede heeft veroorzaakt, de werkgever van de getroffene of zijn aangestelde is, zonder invloed
is op de verplichting tot volledige schadevergoeding waartoe jegens de getroffene
of zijn rechthebbenden, of jegens de arbeidsongevallenverzekeraar, die, krachtens artikel 47 van de Arbeidsongevallenwet, in de rechten van de getroffene is
getreden, gehouden is hij die noch de
werkgever van de getroffene, noch zijn
lasthebber of zijn aangestelde is; waaruit
volgt dat het arrest de veroordeling van
verv.reerder jegens eiseres, die in de
rechten van de getroffene is getreden,
niet wettig heeft kunnen beperken tot de
helft van de bedragen en van het kapitaal dat de waarde van de jaarlijkse vergoeding vertegenwoordigt, die eiseres,
ter uitvoering van de Arbeidsongevallenwet, aan de getroffene heeft betaald of
zal moeten betalen in zoverre zij de aan
de getroffene verschuldigde gemeenrechtelijke vergoeding niet overschrijden;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat aileen de fouten van het
Fonds voor Schoolgebouwen en van
de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Etablis-
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sements A. Heinen » het ongeval
waarvan Robert Schumacher, electricien in dienst bij de laatstvermelde vennootschap, het slachtoffer is
geworden, mede hebben veroorzaakt
en dat « ieder van de schadeveroorzakers gelijkelijk aansprakelijk is »;
Overwegende dat, wanneer de
schade te wijten is aan samenlopende fouten van verschillende personen, ieder van hen de door de getroffene geleden schade volledig
moet vergoeden;
Overwegende dat de betaling van
de forfaitaire vergoedingen die de
verzekeraar krachtens de arbeidsongevallenwet uitkeert aan de getroffen werknemer aan wie geen fout
kan worden verweten, enkel slaat
op de betrekkingen tussen de werkgever, de arbeidsongevallenverzekeraar en de werknemer; dat uit geen
enkele wettelijke bepaling blijkt dat
de derde, die medeaansprakelijk is
voor het ongeval, niet gehouden is
tot volledige vergoeding van de
schade, doordat die schade ook deel
uitmaakt van het beroepsrisico;
Overwegende dat het arrest, door
te beslissen dat het Fonds voor
Schoolgebouwen aan eiseres slechts
de helft behoeft terug te betalen van
de bedragen, die door haar als arbeidsongevallenverzekeraar zijn betaald of zullen moeten betaald worden, en dat, in voorkomend geval,
van het Fonds enkel de helft kan
worden gevorderd van het kapitaal
dat de aan de getroffene verschuldigde waarde van de jaarlijkse vergoeding of rente vertegenwoordigt, de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek, alsmede de
artikelen 46, § 1, en 47 van de Arbeidsongevallenwet, die toepasselijk
is op dit geschil inzake het arbeidsongeval van 27 april 1977, schendt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat het arrest bindend dient te worden verklaard voor
de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Etablissements A. Heinen», nu deze medeaansprakelijk is verklaard voor het
ongeval;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
het de hogere beroepen ontvankelijk
verklaart en beslist dat aileen de
fouten van het Fonds voor Schoolgebouwen en de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Etablissements A. Heinen »
de door de schade van de getroffene
mede hebben veroorzaakt en dat iedere schadeveroorzaker gelijkelijk
aansprakelijk is; verklaart het arrest bindend voor de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Etablissements A. Heinen »; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.
27 november 1986 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Poupart Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Kirkpatrick.
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27 november 1986

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN MOTIVERING IN STRIJD MET ART. 1161 B.W. GEEN SCHENDING VAN ART. 97 GW.

2° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - MID DEL WAARIN KRITIEK
WORDT GEOEFEND OP DE MOTIVERING VAN
DE BESTREDEN BESLISSING - KRITIEK GEGROND OP ARTIKEL 1161 B.W - MIDDEL
WAARIN ART 97 GW WORDT OPGEGEVEN GEVOLG VOOR DE ONTVANKELIJKHEID VAN
HET MIDDEL.

3° OVEREENKOMST UITLEGGING ·- REG RIP

ART 1161 B.W -
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1" en 2" Niet ontvankelijk is het middel,
in zoverre het is afgeleid uit schending
van art. 97 Gw., waarin aan de bestreden beslissing wordt verweten dat zij
niet ingaat op (in het Frans « rencontrer ») eisers conclusie « gelet op art.
1161 B. W: », nu dat artikel geen betrekking heeft op het vormvoorschrift
van de aangevoerde grondwetsbepaling (1).
3" Art. 1161 B. W:, volgens hetwelk de be-

dingen van een overeenkomst worden
uitgelegd het ene door het andere, zodat elk beding wordt opgevat in de zin
die uit de gehele akte voortvloeit,
wordt niet geschonden door de rechter
die, na erop te hebben gewezen dat
een artikel van de tussen partijen gesloten individuele verzekeringspolis
bepaalt dat elk « ongeval » binnen een
bepaalde termijn bij de verzekeraar
moet worden aangegeven, en dat een
ander artikel van die polis « het ongeval » omschrijft, op die grondslag de
stelling weerlegt waarin de eiser uit
andere bedingen van dezelfde polis
wilde afleiden dat de door het contract
voorgeschreven aangifte betrekking
had niet op « het ongeval », maar op
het " schadegeval ».
(CULOT T. DE BELGISCHE BIJSTAND N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7585)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 april 1985 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet en 1161 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, na met verwijzing
naar de redenen van de eerste rechter te
hebben vastgesteld dat: (1) eiser op 16
november 1978 van zijn paard is gevallen; (2) op 30 januari 1979 « de prognose
met zekerheid is gesteld dat er blijvende
gevolgen zijn >>; (3) eiser bij verweerster
een « individuele verzekering tegen li':!hamelijke ongevallen, die de risico's
van overlijden en van blijvende invaliditeit dekt, had afgesloten >>; (4) artikel 24
van de algemene polisvoorwaarden be(1} Zie Cass., 17 jan. 1984, A.R. nr. 8354
(A.C., 1983-84, nr 265).
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paalde : « Dadelijk na het ongeval, en
uiterlijk binnen acht dagen, moeten de
verzekeringnemer, de verzekerde of zijn
rechthebbenden aan de directie van de
maatschappij te Brussel een gedagtekende en ondertekende aangifte toezenden
waarin alle nuttige inlichtingen voorkomen over de datum, de plaats, de oorzaken en omstandigheden van het ongeval,
de naam en het adres van de getuigen,
alsmede een medisch attest waarin de
aard van de verwondingen of letsels en
de waarschijnlijke gevolgen ervan worden vermeld. Indien die verplichtingen
niet worden in acht genomen, verliezen
de verzekeringnemer, de verzekerde en
zijn rechthebbenden alle rechten op de
verzekering >>; (5) « verweerster aanvoert
dat de aangifte van het ongeval, op 4 februari 1979, te laat is geschied », de beslissing van de eerste rechter wijzigt en
aan eiser zijn vordering tot betaling van
de verzekeringsvergoeding ontzegt, op
grond dat « tijdens het debat is komen
vast te staan dat de bedoelde aangifte
meer dan acht dagen na de feiten is geschied; dat eiser tevergeefs betoogt, enerzijds, dat binnen de overeengekomen termijn aan de verzekeraar juist het schadegeval moet worden aangegeven, dat
wil zeggen de totstandkoming van het in
de overeenkomst omschreven risico, dat
aanleiding geeft tot dekking door de verzekering en, anderzijds dat die termijn
pas begint te lopen vanaf het moment
dat de verzekerde zich rekenschap heeft
kunnen geven van de ernst van de aantasting van zijn lichamelijke integriteit
en van de mogelijkheid om de dekking
van de verzekering te doen gelden, terwijl : 1. voormeld artikel 24 van de overeenkomst ondubbelzinnig zegt dat het
" ongeval " bij de verzekeraar moet worden aangegeven en zulks, 2. nadat artikel 2 van voormelde overeenkomst het
ongeval heeft omschreven als " een toevallige gebeurtenis ten gevolge van de
plotselinge werking van een uitwendige
kracht die een verwonding, een lichamelijk letsel of de bij attest van overlijden
vastgestelde
dood
heeft teweeggebracht "; in het onderhavige geval uit de
tijdens het debat overgelegde stukken
blijkt dat eiser na zijn val op 16 november 1978 zijn behandelend geneesheer,
dokter Piron, al op 20 november 1978
heeft geraadpleegd; eiser die dokter om
geen enkele andere reden heeft geraadpleegd dan om de pijn die hij voelde ten
gevolge van een verwonding of een letsel
die hij bij het vallen van zijn paard had
opgelopen en dat hij wel besefte dat er
tussen die val en zijn pijn een verband
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bestond (zie het attest van dokter Piron
d.d. 13 oktober 1984); het gedrag van eiser aantoont dat de feiten die hij aanvoert om schadevergoeding te verkrijgen, een ongeval is, als bedoeld in de
omschrijving ervan in de overeenkomst
(artikel 2); dat ongeval is het, bijgevolg,
dat bij verweerster binnen de overeengekomen termijn van acht dagen diende te
worden aangegeven; eiser zijn recht op
verzekeringsdekking verliest, daar hij
die termijn niet in acht neemt »,
terwijl eiser in zijn conclusie betoogde,
enerzijds, dat « artikel 24 (van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis) in het hoofdstuk "schadegevallen"
voorkomt; dat woord natuurlijk veel beperkter is dan de uitdrukking " elk ongeval ", daar een schadegeval de totstandkoming is van het in de overeenkomst
omschreven risico dat aanleiding kan geven tot dekking door de verzekeraar »,
en anderzijds, dat « het vijfde lid van
hetzelfde artikel verwijst naar de "door
de geneesheer voorziene ongeschiktheidstermijn ", wat erop wijst dat onder
" ongeval " moet worden verstaan een
omstandigheid die aanleiding geeft tot
ongeschiktheid en dus tot toepassing van
de polis; uit de bewoordingen van artikel
24 en van het vijfde lid ervan duidelijk
blijkt dat het wel in de bedoeling lag van
de partijen om enkel aangifte te doen
van de " ongevallen die aanleiding kunnen geven tot dekking " ... ; er slechts van
een schadegeval sprake is op het moment dat de verzekerde de gevolgen van
dat ongeval kan gissen en weten dat het
aanleiding kan geven tot dekking door
de verzekeraar »; het arrest, dat geen gewag maakt van de titel « schadegeval »
en evenmin van het vijfde lid van artikel
24, maar zich ertoe beperkt een argument af te leiden uit een andere passage
van artikel 24 en van artikel 2, geen antwoord verstrekt op het middel van verweerster afgeleid uit de titel << schadegeval » en uit het vijfde lid van artikel 24;
het hof van beroep evenwel op dat middel diende te antwoorden, gelet op artikel 1161 van het Burgerlijk Wetboek,
volgens hetwelk << de bedingen van een
overeenkomst worden uitgelegd het ene
door het andere, zodat elk beding wordt
opgevat in de zin die uit de gehele akte
voortvloeit »; waaruit volgt dat het arrest
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grondwet) en artikel 1161 van het Burgerlijk
Wetboek schendt :
Over het middel van niet-ontvankelijkheid door verweerster tegen
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de voorziening opgeworpen en afgeleid uit de schending van artikel
1080 van het Gerechtelijk Wetboek:
Overwegende dat het middel de
geschonden wettelijke bepalingen
duidelijk vermeldt;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster tegen het
middel opgeworpen en hieruit afgeleid, enerzijds, dat het niet duidelijk
zegt waarin artikel 1161 van het
Burgerlijk Wetboek zou zijn geschonden en, anderzijds, dat het
middel, in zoverre het is afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet, een grief aanvoert die
geen verband houdt met die wettelijke bepaling:
Overwegende dat eiser aan het arrest verwijt dat het niet << ingaat »
op het door hem aangevoerde middel, << gelet op artikel 1161 van het
Gerechtelijk Wetboek »; dat die bepaling geen betrekking heeft op het
vormvoorschrift van artikel 97 van
de Grondwet;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid in zoverre dient te worden
aangenomen;
Overwegende dat, voor het overige, het onderzoek van de grond van
niet-ontvankelijkheid niet te scheiden valt van dat van het middel;
Over het middel :
Overwegende dat het arrest aanduidt dat artikel 24, eerste lid, van
de overeenkomst ondubbelzinnig
zegt dat het << ongeval >> bij de verzekeraar moet worden aangegeven en
vaststelt dat dit in artikel 2 van die
overeenkomst is omschreven als
<< een toevallige gebeurtenis ten gevolge van de plotselinge werking
van een uitwendige kracht die een
verwonding, een lichamelijk letsel of
de dood heeft teweeggebracht »;
Dat het arrest op grond van die
vaststellingen oordeelt dat eiser tevergeefs betoogt dat juist het « scnadegeval » binnen de overeengeko-
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men termijn bij de verzekeraar
moet worden aangegeven;
Dat aldus het arrest de gevolgtrekkingen, die eiser wilde afleiden uit de titel van het hoofdstuk,
waarin artikel 24 van de overeenkomst voorkomt, en uit een ander
lid van dat artikel, impliciet verwerpt;
Dat uit het voorafgaande volgt dat
het arrest de bedingen van de overeenkomst uitlegt door een juiste toepassing te maken van artikel 1161
van het Burgerlijk Wetboek;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
27 noven·•)er 1986 - 1' kamer - Voorzitter en ~ erslaggever : de h. Mahillon,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Simont.
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KA:v.IER -

28 november 1986

1° HUWELIJK -

DRINGENDE VOORLOPIGE
l\IIAATREGELEN BETREFFENDE DE PERSOON
EN DE GOEDEREN VAN DE ECHTGENOTEN EN
DE KINDEREN- ERNSTIGE VERSTORING VAN
DE VERSTANDHOUDING TUSSEN DE ECHTGENOTEN - UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD- TOEKENNING- VOORWAARDEN.

2° LEVENSONDERHOUD -

HUWELIJK DRINGENDE VOORLOP!GE l\IIAATREGELEN BETREFFENDE DE PERSOON EN DE GOEDEREN
VAN DE ECHTGENOTEN EN DE KINDEREN ERNSTIGE VERSTORING VAN DE VERSTANDHOUD!NG TUSSEN DE ECHTGENOTEN - U!T
KERING TOT LEVENSOI\'DERHOUD
TOEKEN
VOORWAARDEN
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3° HUWELIJK

DRINGENDE VOORLOPIGE
l\IIAATREGELEN BETREFFENDE DE PERSOON
EN DE GOEDEREN VAN DE ECHTGENOTEN EN
DE KINDEREN - DRAAGWIJDTE.

1" en 2" De rechter die op grand van art.
223, tweede lid, B. W. de plicht tot samen waning der echtgenoten tijdelijk
schorst, kan voor de duur van die feitelijke scheiding oak een uitkering tot
onderhoud of een inkomstenmachtiging als daarmee gepaard gaande dringende voorlopige maatregel toekennen,
zonder dat hij zich behoeft uit te spreken over de vraag wie van de echtgenoten met betrekking tot die feitelijke
scheiding schuld treft (1).
(1) De wet van 14 juli 1976 waarbij de artt.
212, 213 en 214 B.W. werden vervangen, heeft
de tot dan aan de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg toegekende bevoegdheid om,
indien een der echtgenoten grovelijk zijn
plicht verzuimt, op verzoek van de andere
echtgenoot dringend voorlopige maatregelen te
treffen betreffende de persoon en de goederen
van de echtgenoten en de kinderen, overgeheveld naar de vrederechter en bovendien uitgebreid tot het geval waarbij de verstandhouding
tussen de echtgenoten ernstig verstoord is.
(Art. 223, eerste en tweede lid.)
Bij de parlementaire voorbereiding verklaarde de minister tijdens zijn uiteenzetting desaangaande : << Deze uitbreiding van bevoegdheid op familiaal-rechtelijk gebied naar de
vrederechter toe zou tevens een aanloop kunnen betekenen naar een rond de vrederechter
georganiseerde familierechtbank >>, (Pari. St.,
Kamer, 1975-1976, 869, nr. 3, biz. 3.)
In het verslag namens de kamercommissie
voor Justitie, uitgebracht door de heer Baert,
werd nog vermeld :
<< Een lid verklaart niet te begrijpen hoe de
verstandhouding tussen de echtgenoten ernstig kan verstoord zijn zonder grof plichtsverzuim van e<'m van heiden. Hierop wordt geantwoord dat het tvveede lid van dit artikel een
uitstekende bepaling is : voorheen moest de
rechter, wanneer geen duidelijke schuld kon
aangetoond worden (grof plichtsverzuim ... ),
zich onbevoegd verklaren, ook wanneer hij,
gezien de geschokte verstandhouding tussen
de echtgenoten, zou hebben vastgesteld dat
dringende maatregelen noodzakelijk waren; ofwe! diende hij a.h.w. te zoeken naar een schuldige, wat in het bestek van de procedure in
kwestie vaak moeilijk en zelfs gevaarlijk kon
zijn ». (Pari. St., Kamer, 1975-1976, 869, nr. 3,
biz. 9.)
In het verslag namens de senaatcommissie
voor de Justitie, uitgebracht door de heer
Hambye, werd onderstreept :
« De toevoeging zou dus een uitbreiding van
bevoegdheid betekenen. Indien er geen grovelijk plichtsverzuim is, kan het in zekere om-

(Zie vervolg nota volgende biz.)
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3o De bij art. 223 B. W. bedoelde dringende voorlopige maatregelen die de vrederechter op verzoek van een der echtgenoten kan bevelen indien de verstandhouding tussen hen ernstig verstoord is, mogen er niet toe leiden dat
een feitelijke scheiding van de echtgenoten op bestendige wijze wordt georganiseerd (2).

{V ... T. B ... )

ARREST

(A.R. nr. 4976)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 juni 1984 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Antwerpen;
Over bet middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 223 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,

------------------!
(Vervolg nota van vorige biz.)
standigheden niettemin nuttig zijn voorlopige
maatregelen te treffen indien de verstandhouding tussen echtgenoten in ernstige mate verstoord is ». (Pari. St., Senaat, 1975-1976, 683,
nr. 2, biz. 17.)
Bij artikel 29 van voormelde wet van 14 juli
1976 werd tevens in boek IV van het Gerechtelijk Wetboek ingevoegd : Hoofdstuk Xbis, Vorderingen van ecbtgenoten betreffende hun wederzijdse rechten en verplichtingen en hun
huwelijksvermogensstelsel. De bepaling van
artikel 1253quatez; e, krachtens dewelke elk
der echtgenoten te allen tijde in de voorgeschreven vorm wijziging of intrekking kan
vorderen van de beschikking of het arrest
geldt niet aileen voor de vorderingen gegrond
op artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek,
maar ook van de vorderingen gegrond op de
artikelen 214, 215, 216, 221, 1420, 1421, 1426,
1441, 1463 en 1469 van dat Wetboek.
Raadpl. CAUWELIER D., << De feitelijke scheiding en artikel 223 van het Burgerlijk Wethoek >>, R. W., 1980-1981, kol. 153-168; LAMPE
M.F., « L'article 223 du Code civil et les limites
du contentieux familial urgent et provisoire »,
Revue trimestrielle de Droit Familial, 1983,
biz. 333-344; VIEUJEAN E., << Examen de jurisprudence, personnes, relations familiales »,
R.C.J.B., 1986, biz. 561-595.
(2) Wat betreft de uitkering tot levensonderhoud, gevorderd op grond van de artt. 213 en
221 B.W., zie Cass., 12 jan. 1979 (A.C., 1978-79,
537); 10 okt. 1980 (ibid., 1980-81, nr 94); 21 feb.
1986, A.R. nr 5023 (ibid., 1985-86, nr 407);
R. W., 1986-87, kol. 303, met noot P Senaeve.
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doordat het bestreden vonnis, enerzijds, de vordering tot toekenning van
een onderhoudsgeld, gebaseerd op artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek afwijst, doch, anderzijds, de overige gevorderde maatregelen voor onbepaalde duur
oplegt op grond dat : « in (het) vonnis
(van 12 december 1983 van dezelfde
rechtbank) reeds vermeld werd : dat het
nogmaals verlengen voor de duur van
een jaar der voorlopige maatregelen niet
meer verenigbaar is met de voorlopige
aard der maatregelen, zoals voorzien in
artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek;
(...) dezelfde motivering kan gelden ten
aanzien van de nieuwe beschikking alleszins voor wat betreft het toegekende
onderhoudsgeld, te meer daar niet bewezen is dat (verweerder) schuld heeft aan
de scheiding of aan (de) voortzetting ervan »,
terwijl, eerste onderdeel, het wettelijk
begrip « voorlopige >> maatregel in artikel
223 van het Burgerlijk Wetboek moet begrepen worden als een maatregel die
steeds voor wijziging of herziening vatbaar is of als een maatregel die geldt t®t
hij vervangen wordt door een andere
maatregel; uit het juiste begrip van de
wettelijke term « voorlopig >>, in de zin
van bedoelde wetsbepaling, noodzakelijkerwijze voortvloeit dat het voorlopig karakter van de in artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde maatregelen
geenszins bepaald wordt door de duur
.ervan en het met de voorlopige aard van
die maatregelen derhalve niet onverenigbaar is ze niet aan een tijdsbeperking te
onderwerpen of ze herhaaldelijk te verlengen; zodat het bestreden vonnis door,
met overneming van de redenen van een
vonnis van 12 december 1983, te oordelen dat het nogmaals verlengen van de
voorlopige maatregelen niet meer verenigbaar is met de voorlopige aard van
de maatregelen, zoals bepaald in artikel
223 van het Burgerlijk Wetboek, het wettelijk begrip « voorlopige >> maatregel
miskent, derhalve schending inhoudt van
artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek;
tweede onderdeel, het bestreden vonnis in zijn beschikkende gedeelte de
door de vrederechter bevolen maatregelen niet kon bevestigen « met deze wijziging dat deze overige maatregelen (dat
is aile gevorderde maatregelen, op de
verplichting tot betaling van onderhoudsgeld na) voor onbepaalde duur geldig
zijn >>, zonder in tegenstrijdigheid te vervallen met de overweging dat << het nogmaals verlengen voor de duur van een
jaar der voorlop1ge maatregelen niet
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meer verenigbaar is met de voorlopige
aard der maatregelen, zoals voorzien in
artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek »;
zodat het bestreden vonnis, door enerzijds met overneming van de redenen
van het vonnis van 12 december 1983 te
beslissen dat het nogmaals verlengen
van de voorlopige maatregelen voor de
duur van een jaar niet meer verenigbaar
is met de voorlopige aard van de maatregelen bepaald in artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek, doch anderzijds de in
de beroepen beschikking opgelegde
maatregelen, behalve de verplichting tot
onderhoudsbijdrage, te bevestigen en tevens voor onbepaalde duur geldig te verklaren, door een tegenstrijdigheid of ten
minste dubbelzinnigheid is aangetast,
derhalve niet regelmatig gemotiveerd is
en schending inhoudt van artikel 97 van
de Grondwet;

derde onderdeel, de feitenrechter,
overeenkomstig het derde lid van artikel
223 van het Burgerlijk Wetboek, het verbod dat hij aan een echtgenoot oplegt
om de goederen van de gemeenschap
zonder instemming van de andere echtgenoot te ,-"!rvreemden, slechts voor een
bepaalde t.Jdsduur mag bevelen en dat
verbod derhalve niet voor onbepaalde
duur kan opleggen; zodat het bestreden
vonnis door de maatregelen genomen
door de beroepen beschikking te bevestigen, waaronder het aan verweerder opgelegde verbod de goederen van de gemeenschap te vervreemden, « doch met
deze wijziging dat deze overige maatregelen voor onbepaalde duur geldig zijn »,
de door het derde lid van artikel 223 van
het Burgerlijk Wetboek aan de rechter
opgelegde verplichting de maatregel van
verbod van vervreemding van goederen
behorend tot de gemeenschap in de tijd
te beperken, miskent, derhalve schending inhoudt van voormeld artikel;
vierde onderdeel, uit de bewoordingen
van het vonnis « dat dezelfde motivering
kan gelden ten aanzien van de nieuwe
beschikking alleszins voor wat betreft
het toegekende onderhoudsgeld, te meer
daar niet bewezen is dat (verweerder)
schuld heeft aan de scheiding of aan de
voorzetting ervan » niet kan worden afgeleid of het vonnis bedoelt dat het bewijs van de schuld vereist is voor de toekenning van een onderhoudsgeld bij
wijze van voorlopige maatregel, bevolen'
op grand van artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek, dan we! of het niet bewezen zijn van de schuld als feitelijk element een juridische invloed uitoefent op
het voorlopig karakter van de in artikel
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223 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde
maatregelen; zodat het bestreden vonnis
door een dubbelzinnigheid is aangetast
die het Hof niet toelaat de wettelijkheid
van de bestreden beslissing te onderzoeken, derhalve onregelmatig gemotiveerd
is en schending inhoudt van artikel 97
van de Grondwet;
vijfde onderdeel, nu het bestreden vonnis steunt op artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek en niet ontkent dat de voorwaarden voor de toepassing van dat
artikel verenigd waren, noch vaststelt
dat een der echtgenoten grovelijk zijn
plicht verzuimde, derhalve op grand van
de op onaantastbare wijze door de rechtbank vastgestelde ernstig verstoorde verstandhouding uitspraak doet, en nu het
bestreden vonnis niet vaststelt dat partijen de voorwaarden voor een feitelijke
scheiding, waaronder het intentioneel
element van de scheiding, vervulden, eiseres, gelet op de ratio van artikel 223
van het Burgerlijk Wetboek, voor de toekenning van een onderhoudsbijdrage
met toepassing van voormeld artikel niet
diende te bewijzen dat verweerder
schuld had aan de scheiding; zodat het
bestreden vonnis, in zoverre het bedoelt
dat voor de toekenning van een onderhoudsgeld met toepassing van artikel
223, tweede lid, van het Burgerlijk Wethoek de schuld van de onderhoudsplichtige dient te worden bewezen, schending
inhoudt van artikel 223, tweede lid, van
het Burgerlijk Wetboek;
zesde onderdeel, eiseres in haar aanvullende conclusie van 6 juni 1984 liet
gelden dat het « juist de bedoeling van
de wetgever (was) om de bevoegdheid
van de vrederechter uit te breiden tot de
gevallen waarin geen grove tekortkoming van een der echtgenoten bewezen
wordt en er enkel hie et nunc kan vastgesteld worden dat de verstandhouding
tussen de echtgenoten verstoord is » (biz.
6); zodat het bestreden vonnis, in de mate dat de rechtbank oordeelt dat voor de
toekenning van onderhoudsgeld met toepassing van artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek de sohuld van de onderhoudsplichtige dient te worden bewezen,
dit uitdrukkelijk bij conclusie geformuleerd middel niet beantwoordt, zijn beslissing niet regelmatig motiveert en derhalve schending inhoudt van artikel 97
van de Grondwet :

Wat het eerste, het vierde en het
vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 223 van
het Burgerlijk Wetboek in het eerste
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lid het geval behandelt « dat een der
echtgenoten grovelijk zijn plicht verzuimt »; dat het tweede lid het geval
betreft dat « de verstandhouding
(tussen de echtgenoten) ernstig verstoord is »;
Overwegende dat de rechter, die
op grond van artikel 223, tweede lid,
van het Burgerlijk Wetboek de
plicht tot samenwoning der echtgenoten tijdelijk schorst, voor de duur
van die feitelijke scheiding ook een
uitkering tot onderhoud of een inkomstendelegatie als daarmee gepaard gaande dringende voorlopige
maatregel kan toekennen, zonder
dat hij zich hoeft uit te spreken
over de vraag wie van de echtgenoten met betrekking tot die feitelijke
scheiding schuld treft; dat evenwel
de in die bepaling bedoelde maatregelen niet ertoe mogen leiden een
feitelijke scheiding van de echtgenoten op bestendige wijze te organiseren;
Overwegende dat uit het bestreden vonnis blijkt dat de partijen, op
grond van artikel 223, tweede lid,
van het Burgerlijk Wetboek, bij achtereenvolgende beschikkingen van
26 juli 1982 en 12 oktober 1983 van
de vrederechter voor een termijn
van een jaar, deze laatste in hoger
beroep teruggebracht tot zes maanden, dringende en voorlopige maatregelen verkregen hebben;
Dat de beroepen beschikking van
12 maart 1984 op grond van artikel
223 van het Burgerlijk Wetboek eiseres ook andermaal machtigde
voor de duur van een jaar afzonderlijk te verblijven op het haar aangewezen adres, haar het voorlopig gebruik van bepaalde roerende goederen toestond, verweerder veroordeelde om haar een uitkering tot onderhoud te betalen en hem verbod
oplegde de goederen van de gemeenschap te vervreemden;
Overwegende dat het bestreden
vonnis eraan herinnert dat reeds in
het vonnis dat de voormelde beschikking van 12 oktober 1983 wijzigde, erop gewezen werd « dat het
nogmaals verlengen voor de duur
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van een jaar der voorlopige maatregelen niet meer verenigbaar is met
de voorlopige aard der maatregelen,
zoals voorzien in artikel 223 van het
Burgerlijk Wetboek »;
Dat het vonnis oordeelt : « dat dezelfde motivering kan gelden ten
aanzien van de nieuwe beschikking,
alleszins voor wat betreft het toegekende onderhoudsgeld »;
Overwegende dat de appelrechters
aldus te kennen geven dat de toekenning van de gevorderde uitkering tot onderhoud na verloop van
de bedoelde periodes niet meer verenigbaar is met het voorlopig karakter van de in artikel 223, tweede lid,
van het Burgerlijk Wetboek bedoelde maatregelen;
Dat voormelde redengeving niet
impliceert dat de appelrechters van
oordeel zijn dat het voorlopig karakter van de in artikel 223, tweede lid,
van het Burgerlijk Wetboek bepaalde maatregelen aileen door de duur
ervan bepaald wordt;
Dat voorts de toevoeging « te
meer daar niet bewezen is dat (verweerder) schuld heeft aan de scheiding of aan de voortzetting ervan »
een overtollige reden is;
Dat de onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
het bestreden vonnis in werkelijkheid een schending van het wettelijk begrip << voorlopige maatregelen », vervat in artikel 223 van het
Burgerlijk Wetboek, verwijt, maar
enkel artikel 97 van de Grondwet
als geschonden wetsbepaling aanwijst;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel
dat aan het bestreden vonnis verwijt een maatregel te hebben bevolen, niet ontvankelijk is bij gebrek
aan belang, nu die maatregel voor
eiseres voordelig is;
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W at het zesde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
ervan uitgaat dat de rechtbank oordeelt dat voor de toekenning van
een uitkering tot onderhoud, met
toepassing van artikel 223, tweede
lid, van het Burgerlijk Wetboek, de
schuld van de onderhoudsplichtige
aan de feitelijke scheiding en aan
het voortduren ervan dient te worden bewezen;
Dat uit het antwoord op het eerste, het vierde en het vijfde onderdee! blijkt dat dit niet het oordeel
van de rechtbank is;
Dat het onderdeel op een verkeerde lezing van het vonnis berust en
derhalve feitelijke grondslag mist;

3° RECHT VAN VERDEDIGING -

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - DlRECTE GEMEENTEBELASTINGEN - AANSLAG
- BEZWAAR - BESTENDIGE DEPUTATIE VAN
EEN PROVINCIERAAD- ONDERZOEK VAN DE
ZAAK.

1°, 2o en 3° De bestendige deputatie van
een provincieJ•aad, die moet oordelen
over een bezwaar tegen een aanslag
inzake directe gemeentebelastingen,
verricht een handeling van eigenlijke
rechtspraak; zij heeft, in de uitoefening van haar rechtsmacht, de plicht
te onderzoeken of de aanslag in over-eenstemming is met de desbetreffende
belastingverordening en moet het
recht van verdediging eerbiedigen; zij
dient alle nuttige gegevens in te zamelen en acht te slaan op aile stukken en
gegevens die haar op regelmatige wijze zijn voorgelegd of ingevolge haar
onderzoek werden ingezameld (1).
(Artt. 1 wet 22 juni 1865 en 8 wet 5 juli
1871.)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
28 november 1986 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De Gryse en
Bi.itzler.
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1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - DIRECTE GEMEENTEBELASTINGK - AANSLAG - BEZWAAR - BESTENDIGE
DEPUTATIE VAN EEN PROVINCIERAAD RECHTSMACHT

2° BESTENDIGE

DEPUTATIE GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN- DlRECTE GEMEENTEBELASTINGEN - AANSLAG
- BEZWAAR - BESTENDIGE DEPUTATIE VAN
, EEN PROVINCIERAAD - RECHT VAN VERDEDIGING.

(GOOVAERTS G., GOOVAERTS HEN.,
GOOVAERTS HEL. T. STAD MECHELEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1328 N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 14 november 1985
gewezen door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen;
Overwegende dat de bestreden beslissing uitspraak doet over het bezwaar van de eisers tegen een aanslag inzake gemeentebelasting op de
niet bebouwde percelen in een niet
vervallen verkaveling;
Overwegende dat het bezwaar hierap steunde dat de belaste grond
verpacht was aan een met naam
aangewezen persoon en derhalve
strekte tot toepassing van artikel 5.3
van de desbetreffende belastingverordening, luidende : << Van de belasting zijn vrijgesteld : de eigenaars

1----------------(1) Zie Cass., 26 jan. 1977 (A.C., 1977, 590),
15 jan. 1982 (ibid., 1981-82, nr. 294) en 8 sept.
1983, A.R. nrs. F 595 N en F 596 N (ibid.,
1983-84, nr. 14).
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van percelen die, ingevolge de wet
op de landpacht, op het ogenblik
van het van kracht worden van de
wet van 22 december 1970, niet voor
bouwen kunnen worden bestemd;
deze vrijstelling betreft aileen die
percelen »,
Over het eerste en het tweede middel
samen, het eerste afgeleid uit de schending van de artikelen 1 van de wet van
22 juni 1865, 8 van de wet van 5 juli 1871
en 15 van de belastingverordening der
stad Mechelen van 31 maart 1983 betreffende de belasting op niet gebouwde percelen in een niet vervallen verkaveling,
en van het algemeen rechtsbeginsel dat
de eerbiediging van het recht van verdediging voorschrijft,
doordat de bestreden beslissing het
door de eisers ingediend bezwaarschrift
verwerpt om de reden « dat de belastingschuldigen de rechten, hen ten overstaan
van de aanduiding van de belastbare basis door de belastingverordening voorbehouden, te gelegener tijd, dit is tijdens
de aangifteperiode, dienen uit te putten;
dat het niet aanneembaar is dat, na de
inkohiering van een rechtmatig van
ambtswege gevestigde aanslag en na verloop van het dienstjaar, nog een onderzoek omtrent de belastbare basis zou
plaatshebben >>,
terwijl zowel de wet als de belastingverordening een beroep voor de bestendige deputatie inrichten en aan dit college
een jurisdictionele functie opdragen om
over de bestreden aanslag te oordelen;
het uitvoeren van deze jurisdictionele
functie met zich brengt dat hetzelfde
rechtscollege een onderzoek omtrent de
belastbare basis verricht; de door de wet
aan de bestendige deputatie opgedragen
functie impliceert dat dit college de bestreden aanslag in al zijn bestanddelen
onderzoekt en desnoods ambtshalve alle
verbeteringen oplegt om deze aanslag in
overeenstemming te brengen met de wet
en met de belastingverordening; waaruit
blijkt dat de bestendige deputatie, door
de bestreden beslissing, haar wettelijke
opdracht miskent en derhalve de wetsbepalingen die deze opdracht omschrijven,
schendt (schending van de bovenaangehaalde artikelen 1 van de wet van 22 juni 1865, 8 van de wet van 5 juli 1871 en
15 van de belastingverordening) en tevens blijkt dat de bestendige deputatie
de eisers de mogelijkheid ontzegt hun
aanspraak te verdedigen, en aldus het
recht van veredediging, dat elke rechtzoekende v66r elk rechtscollege moet
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kunnen uitoefenen, miskent, en derhalve
het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging
voorschrijft, schendt;
het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1 van de wet van 22 juni 1865,
8 van de wet van 5 juli 1871, 5, 3°, en 15
van de belastingverordening der stad
Mechelen van 31 maart 1983 betreffende
de belasting op niet gebouwde percelen
in een niet vervallen verkaveling, 1341,
1347, 1349 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat de bestreden beslissing, op het
ingediende bezwaar dat gemotiveerd was
als volgt: « Dit perceel is namelijk verpacht aan de heer Ernie! De Smet, steenweg op Blaasveld 4, te Heffen >>, als enig
antwoord ten grande aanvoert : « Doende
opmerken dat de stukken waarop de bestendige deputatie vermag acht te slaan,
overigens niet aantonen dat de belaste
percelen bezwaard zijn met een pachtovereenkomst die per 1 januari van het
belastingjaar de aanwending van de
grand als bouwgrond belette »,
terwijl, eerste onderdeel, geen enkel
wettelijk voorschrift enige beperking
brengt aan de stukken waarop de bestendige deputatie « vermag acht te
slaan >>; dit college integendeel alle ter
zake nuttige gegevens moet onderzoeken
en desnoods ambtshalve inroepen; waaruit blijkt dat, door haar jurisdictionele
functie derwijze te beperken, de bestend~ge deputatie de wettelijke bepalingen
d1e deze functie omschrijven, miskent
(schending van de artikelen 1 van de wet
van 22 juni 1865, 8 van de wet van 5 juli
1871 en 15 van de belastingverordening);
tweede onderdeel, de bestendige deputatie, met een verwijzing naar « de stukken waarop (zij) vermag acht te slaan >>,
de door de eisers aangevoerde grief betreffende het wettelijk bestaan van de
belastingschuld niet beantwoordt en derhalve niet gemotiveerd is (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, uit deze formulering
van de bestreden uitspraak af te leiden
is dat, in de mening van de auteurs ervan, het bestaan van een landpacht enkel door het voorleggen van stukken, dus
met geschriften, kan bewezen worden;
nochtans het bestaan van een landpacht
door de eisers ten opzichte van verweerster door alle bewijsmiddelen mag bewezen worden, ook desgevallend door getuigen of vermoedens; de eisers immers
moeten worden belast naar de werkelijke toestand waarin zij verkeren, zon-
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der enige beperking wat betreft de wijze
waarop deze toestand bewezen wordt,
waaruit blijkt dat de bestreden beslissing ten onrechte de bewijsmogelijkheden waarover de eisers beschikken, beperkt en derhalve de ter zake toepasselijke bewijsregeling schendt (schending
van de artikelen 1341, 1347, 1349, 1353
van het Burgerlijk Wetboek en 5, 3", van
de gemeentelijke belastingverordening) :
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Dat de bestendige deputatie, door
op grond van de in de middelen
weergegeven redenen het bezwaarschrift van de eisers te verwerpen,
de artikelen 1 van de wet van 22 juni 1865 en 8 van de wet van 5 juli
1871 schendt, alsmede het rccht van
de eisers om zich tegen de aanslag
te verdedigen, miskent;

Wat het eerste middel en het eerDat de middelen in zoverre geste onderdeel van het tweede middel grond zijn;
betreft:
Overwegende dat de bestendige
deputatie van een provincieraad, die
moet oordelen over een bezwaar inzake directe gemeentebelastingen,
een handeling van eigenlijke rechtOm die redenen, vernietigt de bespraak verricht; dat zij, in de uitoe- streden beslissing; beveelt dat van
fening van haar rechtsmacht, de dit arest melding zal worden geplicht heeft te onderzoeken of de be- maakt op de kant van de vernietigtwiste aanslag in overeenstemming de beslissing; veroordeelt verweeris met de desbetreffende belasting- ster in de kosten; verwijst de zaak
verordening en het recht van verde- naar de bestendige deputatie van de
diging van de belastingplichtige Provincieraad van Brabant.
moet eerbiedigen; dat zij alle nuttige
28 november 1986 - 1' kamer - Voorgegevens dient in te zamelen en
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitacht dient te slaan op alle stukken ter
- Verslaggever : de h. Poupart en gegevens die haar op regelmatige Gelijkluidende conclusie van de h. Tille~
wijze zijn voorgelegd of ingevolge kaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
haar onderzoek ingezameld werden; mr. Claeys Bouuaert.
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

een van hen - Verplichting voor ieder van
hen om de schade van het slachtoffer volledig
te vergoeden.
195

A

Aansprakelijkheid buiten overeenlmmst
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Fout - Vereiste.

7

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Verkeersongeval - Onopzettelijk doden en
onopzettelijk toebrengen van slagen en
verwondingen - Vrijspraak - Fout vastgesteld ten laste van de beklaagde - Geen vaststelling waaruit kan worden afgeleid dat
zonder die fout de schade zich eveneens zou
hebben voorgedaan zoals ze ontstaan is 9
Bes!issing niet naar recht verantwoord.

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Beslissing waarbij een bestuurder aileen
aansprakelijk wordt verklaard voor de schade
- Geen vaststelling waaruit kan worden afgeleid dat de schade, zoals zij zich heeft voorgedaan, op dezelfde wijze zou zijn ontstaan
zonder de fout die ten laste van een andere
bestuurder is vastgesteld - Beslissing niet
naar recht verantwoord.
109

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Wegverkeer
Fout begaan door een
bestuurder - Omstandigheid die niet uitsluit
dat de andere bestuurder een fout heeft
begaan - Oorzakelijk verband tussen beide
fouten en de schade.
212

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Verkeersongeval - Alcoholintoxicatie van
aansprakelijke bestuurder geen oorzaak van
het ongeval - Oorzakelijk verband tussen
fout en schade van de passagier die wetens
met die bestuurder is meegereden.
56

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade veroorzaakt door de samenlopende
fouten van verscheidene personen
Verplichting voor ieder van hen om de schade
van het slachtoffer volledig te vergoeden. 196

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade veroorzaakt door de samenlopende
fouten van verscheidene personen - Rechtstreekse eigen schade van de echtgenoot van

Schade te wijten aan samenlopende fouten
van t\vee personen - Schade veroorzaakt
door een ongeval dat t.a.v. de getroffene het
kenmerk van een arbeidsongeval vertoont Omstandigheid zonder invloed op de verplichting van degene die noch de werkgever, noch
diens lasthebber of aangestelde is, de door de
getroffene geleden schade volledig te
vergoeden.
421

Aanspraltelij!dteid buiten overeenkomst
Art. 1384, eerste lid, B.W. - Aansprakelijkheid voor de daad van een zaak die men onder
zijn bewaring heeft - Gebrek van de zaak Begrip.
209

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Aansprakelijkheid wegens de daad van een
zaak die men onder zijn bewaring heeft Artikel1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek Gebrek van de zaak - Begrip.
359

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Art. 1385 B.W. - Aansprakelijkheid van
degene die zich van een dier bedient, terwijl
205
hij het in gebruik heeft - Begrip.

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade- Voertuig vernield- Belasting over
de toegevoegde waarde - Schade die voor de
benadeelde voortvloeit uit de betaling van de
belasting - Begrip.
391

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Omvang van de schade -· Volledige vergoeding Bedrag van de vergoeding Compensatoire rente - Muntontwaarding 193
Gevolg.

A.anspA·altelijkheid buiten overeenkomst
Raming « ex aequo et bono • van de schade 193
Wettigheid - Voorwaarde.

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Verongelukt voertuig lingskosten - Vervangingswaarde
dige vergoeding - Begrip.

HerstelVolle266

-2
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Overlijden van de echtgenote van de burgerlijke partij ten gevolge van een onrechtmatige
daad - MateritHe schade wegens het verlies
van de huishoudelijke hulp van de overledene
- Mtrek van het bedrag van de onderhoudskosten van de overledene - Wettigheid. 414

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Veroordeling van de beklaagde tot het betalen
van een hoofdsom, vermeerderd met de
vergoedende rente - Beslissing dat de reeds
betaalde voorschotten, bij ontstentenis van
enig ander beding, eerst op de vergoedende
rente en vervolgens op de hoofdsom moeten
worden aangerekend - Gevolg.
93

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Vergoedende rente - Begrip.

93

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Vergoedende interest- Begrip.

280

Aanspral{elijkheid buiten overeenkomst
Overeenkomsten en subrogatie - Bestuursen onderwijzend personeel van een staatsonderwijsinrichting - Schade opgelopen door
een personeelslid en veroorzaakt door een
derde - Regresvordering van de Staat tegen
de derde- Voorwaarde.
354

Aansprekeiijkheid buiten overeenkomst
Verbintenis uit een misdrijf of uit een oneigenlijk misdrijf - B.W., art. 1154 - Toepasselijkbeid.
329

Arbeidsongeval
Tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid - Wedertewerkstelling -Art. 23, derde
lid, Arbeidsongevallenwet - Toepassingsvereisten.
91

Arbeidsovereenkomst
Handelsvertegenwoordiger
Uitwinningsvergoeding - Aanbreng van clienteel 132
Begrip.

Arbeidsovereenkomst
Einde - Uitwinningsvergoeding
ning - Loon - Begrip.

Bereke332

Arbeidsovereenkomst
Einde - Dringende reden - Bewijs - Feiten
die na het ontslag gebleken zijn.
176

Arbeidsovereenkomst
Beeindiging - Tekortkoming van een partij
aan haar verplichtingen - Doet op zichzelf de
arbeidsovereenkomst niet eindigen.
277

Arbeidsovereenkom~t

Beeindiging - Tekortkoming van een partij
aan haar verplichtingen - Doet op zichzelf de
arbeidsovereenkomst niet eindigen.
403

Arbeidsvoorziening
Brugpensioen Belgie.

Vereisten -

Verblijf in
85

Arbeidsvoorziening
Sluiting van ondernemingen goeding - Loon.

Sluitingsver175

Arbitragehof
Vernietiging van een decreet - Gevolg.

Arbeid
Arbeidsbescherming - Medisch onderzoek
v66r de werkhervatting - Arbeidsgeneesheer
- Beslissing - Draagwijdte.
226

Arbeid
Arbeidsbescherming - Medisch onderzoek
v66r de werkhervatting - Beroep tegen de
beslissing van de arbeidsgeneesheer
Grenzen.
226

Arbeidsongeval
Ongeval - Plotselinge gebeurtenis - Begrip.
224

125

Arbitragehof
Vernietiging van een decreet - Gevolg.

272

Architect (tucht en bescherming van de
titel)
Voorziening in cassatie - Termijn waarin de
voorziening moet worden ingesteld
Aanvang van de termijn - Begrip.
221

Automobielen,
taxi's

autobussen,

autocars,

Bezoldigd personenvervoer - Besluitwet 30
dec. 1946 - Strafvordering - Verjaring Termijn.
377

Arbeidsongeval
Ongeval - Bewijs.

224

Arbeidsongeval
Schade te wijten aan samenlopende fouten
van twee personen - Schade veroorzaakt
door een ongeval dat t.a.v. de getroffene het
kenmerk van een arbeidsongeval vertoont Omstandigheid zonder invloed op de verplichting van degene die noch de werkgever, noch
diens Jasthebber of aangestelde is, de door de
getroffene geleden schade volledig te
vergoeden.
421

B
Benelux
Benelux-Gerechtshof, art. 6 - Prejudicieel
geschil - Uitlegging van een voor Belgie,
Nederland en Luxemburg gemeenschappe-
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lijke rechtsregel - Vraag van uitleg - Vraag
van uitleg door het Hof van Cassatie Verplichting- Vereisten.
370

Beroepsgeheim
Strafzaken - Persoon geroepen om in rechte
getuigenis af te leggen - Beoordeling van de
opportuniteit het geheim te bewaren Grenzen - Afwending van het doe! van het
beroepsgeheim.
96

Beroepsgeheim
Strafzaken - Vonnisgerecht - Verklaring in
het vooronderzoek - Gevolgen.
96

Beroepsziekte
Blijvende arbeidsongeschiktheid
In
aanmerking te nemen elementen - Rustpensioen.
130

Beroepsziekte
Vergoedingen - Herziening - Ambtshalve
herziening door het Fonds voor de Beroepsziekten - Grenzen.
406

Bescherming van de maatschappij
lnternering - Weigering door de raadkamer
met bevel dat de stukken naar de procureurgeneraal worden gezonden - Geen hoger
beroep van het openbaar ministerie - Kamer
van inbeschuldigingstelling - Bevoegdheid.
37

Bescherming van de maatschappij
lnternering - Art. 14, 5e lid - Aanwijzing
door het gerecht van de inrichting waar de
gelnterneerde reeds verblijft - Wettigheid. 37

Bescherming van de maatschappij
Beslissing van de commissie tot bescherming
van de maatschappij waarbij de wederopneming van een op proef in vrijheid gestelde
gelnterneerde wordt gelast - Wettigheid Voorwaarde.
369

Bescherming van de maatschappij
Terbeschikkingstelling van de regering Geval waarin de rechter de maatregel vrij kan
opleggen - Redengeving.
186

Beslag
Beslagrechter - Bevoegdheid
over de rechten van de partijen.

Beslissing
128

Bestendige deputatie
Gemeente- en provinciebelastingen - Directe
gemeentebelastingen - Aanslag - Bezwaar
- Bestendige deputatie van een provincieraad - Recht van verdediging.
430

Betekening van exploten
Burgerlijke zaken - Afschrift van een akte
ter hand gesteld aan een kind dat geen volle
zestien jaar oud is - Gevolg.
143

Betekening van exploten
Strafzaken - Arrest van buitenvervolgingstelling - Cassatieberoep van de burgerlijke

partij - Betekening aan de verdachte 185
Wijze van betekening.

Betekening van exploten
Strafzaken - Ger.W., artt. 35 of 37 - Toepasselijke regels.
196

Betekening van exploten
Strafzaken - Ger.W., art. 35 of 37 - Toepasselijke regels.
282

Betichting van valsheid
Strafzaken - Incidentele valsheidsvordering
bij een cassatieberoep - Stuk dat van valsheid kon worden beticht v66r het feitengerecht - Ontvankelijkheid van de vordering.
258

Betichting van vaisheid
Burgerlijke zaken - Begrip - Valsheidsincident.
343

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Volstrekte bevoegdheid
Beslagrechter Beslissing over de
rechten van de partijen.
128

Bevoegdheid en aanleg
Volstrekte bevoegdheid - Burgerlijke zaken
- Getuigenverhoren - Aangewezen rechter
- Bevoegdheid - Duur.
149

Bevoegdheid en aanleg
Bevoegdheid
Strafzaken
Misdrijf
beweerdelijk in het buitenland gepleegd Betwisting van de ontvankelijkheid van de
strafvordering, geen geschil inzake de
bevoegdheid van de rechter.
162

Bevoegdheid en aanleg
Bevoegdheid - Strafzaken - Beschikking
van de raadkamer die een verdachte wegens
een als misdaad omschreven feit met aanneming van verzachtende omstandigheden naar
de correctionele rechtbank verwijst
Nieuwe kwalificatie van het feit door het
vonnisgerecht, dat zich daarvoor onbevoegd
verklaart - Voorwaarde.
411

Bevoegdheid en aanleg
Bevoegdheid - Strafzaken - Geschil inzake
bevoegdheid - Begrip.
64

Bewaargeving
Bewijs.

321

Bewijs
Burgerlijke zaken - Geschriften - Miskenning van bewijskracht - Begrip.
349

Bewijs
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de
akten - Burgerlijke zaken - Overeenkomst
- Miskenning van de bewijskracht van de
akten - Begrip.
391
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Cassatie

Bewijs
Bewijs door getuigen - Burgerlijke zaken Getuigenverhoren - Bevoegdheid van de
aangewezen rechter - Omvang.
149

Bewijs
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Bewijslast - Begrip.
105

Bewijs
Geschriften - Miskenning van bewijskracht
- W.A.M.-verzekering - Modelcontract, art.
33 - Uitlegging.
151

Bezit
Bezit voor een ander B.W.

Bewijs - Art. 2231
321

Bloedproef
Veroordeling wegens het alcoholgehalte in
het bloed - Venule met bloedmonster zoekgeraakt - Miskenning van het recht van
verdediging.
137

Borgtocht

Bevoegdheid - Verzoekschrift ter griffie van
het Hof neergelegd - Vraag gericht tot de
minister van Justitie - Ontvankelijkheid. 228

Cassatie
Bevoegdheid - Burgerlijke zaken - Uitlegging van een overeenkomst - Hof niet
bevoegd.
364

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Vervolging wegens
bankbreuk en andere misdrijven - Eenheid
van opzet - E€m enkele hoofdgevangenisstraf
en een enkele geldboete - Straf naar recht
verantwoord door de bankbreuk - Beslissing
waarbij bovendien, wegens bankbreuk,
bekendmaking, bij uittreksel, van de veroordeling wordt bevolen - Verplichting in het
uittreksel aile misdrijven te vermelden die
met die enkele straf worden bestraft Middel betreffende een ander misdrijf dan
bankbreuk gegrond verklaard - Gevolg. 313

Wil om zich borg te stellen- Vorm- Bewijs.
42

Burgerlijke rechtsvordering
Schade ten gevolge van een misdrijf Rechtsvordering tot vergoeding van die
schade - Rechtsvordering ingesteld door een
in de plaats van de getroffene getreden partij
- Gc-volgen van de indepl~atsstelling.
105

Burgel'lijke rechtsvordering
Rechtsvordering, ingesteld voor de strafrech ter - Toepasselijke regels.
196

c

Cassatie
Omvang - Burgerlijke zaken - Vernietiging
van een beslissing - Gevolg voor een beslissing die slechts het gevolg is van de vernie303
tigde beslissing.

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Onderzoek gevorderd
Inverdenkingstelling van een
verdachte - Procedure dienaangaande door
de raadkamer niet geregeld - Vrijwillige
verschijning voor de correctionele rechtbank
- Voorziening van de beklaagde tegen het
veroordelend arrest - Vernietiging van dat
arrest en van a! hetgeen eraan voorafgaat
vanaf de oudste nietige handeling, t .w. de vrijwillige verschijning - Verwijzing naar de
raadkamer.
133

Cassatie
Cassatie
Cassatieberoep tegen een arrest dat een
koninklijk besluit onwettig verklaart Koninklijk besiuit retroactief bekrachtigd
door een wet die tijdens het cassatiegeding in
werking is getreden - Gevolgen van de
bekrachtiging t.a.v. het cassatieberoep.
31

Cassatie
Wet in de zin van art. 608 Ger.W. - Internationaal verdrag - Opschrift.
307

Cassatie
Wet in de zin van art. 608 Ger.W. - Internationaal verdrag - Preambule.
307

Cassatie
Bevoegdheid - Burgerlijke zaken - Toezicht
van het Hof - Arbeidsovereenkomst - Dringende reden.
50

Omvang - Strafzaken - Onderzoek gevorderd
Inverdenkingstelling van een
verdachte - Procedure dienaangaande door
de raadkamer niet geregeld - Vrijwillige
verschijning voor de correctionele rechtbank
- Voorziening van de beklaagde tegen het
veroordelend arrest - Vernietiging van dat
arrest en van a! hetgeen eraan voorafgaat
vanaf de oudste nietige handeling, t.w. de vrij133
willige verschijning.

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Cassatieberoep van
de beklaagde beperkt tot de beslissing op de
strafvordering - Vernietiging van de beslissing op de strafvordering - Vernietiging van
de niet definitieve beslissing op de tegen de
beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvorde413
ring.
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Cassatie
Voorziening van de procureur-generaal Strafzaken - Sv., art. 441 - Arrest of vonnis
tot veroordeling van de beklaagde tot een
straf van een jaar gevangenis wegens verlating van familie binnen de termijn van vijf
jaar, te rekenen van een eerste veroordeling
wegens hetzelfde feit - Vernietiging en
verwijzing.
202

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Niet-ontvankelijkverklaring van de strafvordering - Voorziening van het openbaar ministerie - Vernietiging waaruit de vernietiging voortvloeit van
de beslissing waarbij de rechter zich niet
bevoegd verklaart om kennis te nemen van de
burgerlijke rechtsvordering.
381

Cas satie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Voorziening in cassatie van de
burgerrechtelijk aansprakelijke partij
Vernietiging van de beslissing op de strafvordering - Gevolg m.b.t. de niet definitieve
beslissing op de tegen de eiseres ingestelde
burgerlijke rechtsvordering.
1

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Gedeelde aansprakelijkheid
Voorziening van de burgerlijke partij
Cassatie - Grenzen.
7

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorderingen - Vernietiging van de eindbeslissing op een van die rechtsvorderingen Vernietiging van de niet definitieve beslissing
9
op de andere - Voorwaarden.

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Vorderingen van de getroffene
en van een in diens plaats getreden partij Beslissingen over die vorderingen - Voorziening in cassatie door de getroffene - Cassatie
- Gevolgen van de indeplaatsstelling 105
Uitbreiding van de cassatie.

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Voorziening van de beklaagde Vernietiting van de veroordeling van de
beklaagde - Beslissing waarbij de beklaagde
wordt veroordeeld, bindend verklaard voor de
vrijwillig tussengekomen verzekeraar van
zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid Geen voorziening ingesteld door de verzekeraar - Gevolg van de vernietiging voor die
verzekeraar.
200

Cassatie
Omvang - Tuchtzaken - Geneeskunde Orde van Apothekers - Koninklijk besluit

nr. 80 van 10 november 1967 - Beslissing
over de tuchtvervolging - Nietigheid van de
procedure - Vernietiging van de beslissing
en van alle procedurehandelingen die aan de
beslissing voorafgaan en door nietigheid zijn
aangetast.
222

Cassatiemiddelen
Belastingzaken - Begrip.

144

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Beslissing van het onderzoeksgerecht - Middel
afgeleid uit schending van art. 97 Gw. 238
Middel dat faalt naar recht.

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Middel dat het Hof
noopt tot toetsing van feitelijke gegevens 364
Niet ontvankelijk middel.

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Ontvankelijkheid - Middel ten
betoge dat het gezag en de kracht van het
gewijsde zijn miskend - Middel niettemin
duidelijk.
159

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Middel gegrond op de
schending van een door de rechter toegepaste
wetsbepaling - Vermelding van alle feitelijke
132
gegevens.

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Middel dat het onderzoek van stukken vereist - Stukken niet
overgelegd.
330

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Vermelding van de
wettelijke bepalingen - Bepalingen zonder
verband met de aangevoerde grief.
403

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Middel waarin kritiek
wordt geoefend op de motivering van de
bestreden beslissing - Kritiek gegrond op
artikel1161 B.W. - Middel waarin art. 97 Gw.
wordt opgegeven - Gevolg voor de ontvanke423
lijkheid van het middel.

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Ontvankelijkheid - Opgave
van de geschonden bepalingen - Geen
vereiste.
159

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Middel dat berust op een feitelijke bewering - Bewering zonder enige
steun in de bestreden beslissing of in de
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan
- Gemis aan feitelijke grondslag.
72

Cassatiemiddelen
Strafzaken- Jeugbescherming- Middel dat
kritiek oefent op een feitelijke beoordeling

6
van de feitenrechter middel.

Niet ontvankelijk
416

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Nieuw middel - ivliddel
dat kritiek oefent op een reden die de rechter
opgeeft ter verantwoording van zijn beslissing
- In beginsel geen nieuw middel.
268

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Ontvankelijkheid
Middel
waarin voor het eerst wordt aangevoerd dat er
voor de eerste rechter geen tolk aanwezig
was.
156

Cassatiemiddelen
Strafzaken
Cassatieberoep tegen het
veroordelend arrest - Middel waarin wordt
betwist dat de zaak regelmatig aanhangig is
gemaakt bij het vonnisgerecht - Onregelmatigheid die niet kan blijken uit de aangevoerde grief - Niet ontvankelijk middel.
70

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Strafvordering - E€m enkele
straf voor verschillende misdrijven - Middel ·
dat slechts op Hm van die misdrijven betrekking heeft - Straf naar recht verantwoord
door een ander misdrijf - Ontvankelijkheid.
105

uitstel of vrijlating van dienst niet vervuld Geen verwijzing door de militieraad naar de
Hoge Militieraad wegens Speciale omstandigheden - Bevoegdheid van de Hoge Militieraad.
54

Dienstplicht
Herkeuringsraad - Beslissing na inobservatiestelling - Nieuwe verschijning nodeloos
geacht - Gewijzigde samenstelling van de
raad.
338

Douane en accijnzen
Strafvordering - Burgerlijke rechtsvordering
tot betaling van opeisbare rechten - Vrijspraak op de strafvordering - Beslissing op
de burgerlijke rechtsvordering.
34

Douane en accijnzen
Burgerlijke rechtsvordering tot betaling van
opeisbare rechten - E.E.G.-verordening nr.
222177 van 13 december 1976 betreffende
communautair douanevervoer, art. 36.1
Draagwijdte.
34

Cassatiemiddelen

E

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Cassatieberoep van de beklaagde - Middel
betreffende de aansprakelijkheid van een
medebeklaagde en van de voor hem burgerrechtelijk aansprakelijke - Gebrek ae .•
belang - Niet ontvankelijk middel.
241

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Middel dat opkomt tegen de
daden van het voorbPreidend onderzoek. 261

Cassatiemiddelen

Gronden van echtscheiding Beledigend kenmerk.

Overspel 23

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed

Strafzaken - Middel gericht tegen een beslissing waartegen geen cassatieberoep is ingesteld.
261

Hoger beroep tegen een vonnis waarbij de
echtscheiding wordt toegestaan
Hoger
beroep- Verval- Beperking.
21

Eigendom
Medeeigendom werp.

D

Art. 577 bis B.W. - Voor171

Edenissen
Inbreng - Art. 829 B.W. - Bewijs.

Dienstplicht
Uitstel en vrijlating van dienst op morele
grand - Kostwinner - In aanmerking te
nemen inkomen - Inkomsten van het
lopende jaar - Inkomsten lager dan het
wettelijk maximum.
54

Dienstplicht
Militiegerechten - Voorwaarden van art. 10,
§ 1, 1', Dienstplichtwet voor het verlenen van

323

Europese Gemeenschappen
Douane en accijnzen - Burgerlijke rechtsvordering tot betaling van opeisbare rechten
- E.E.G.-verordening nr. 222177 van 13
december 1976 betreffende communautair
douanevervoer, art. 36.1 - Draagwijdte.
34

Europese Gemeenschappen
Executieverdrag, art. 33, tweede lid - Voorgeschreven woonplaatskeuze - Vereisten 270
Modaliteiten,
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Gemeente- en provinciebelastingen

F

Provinciebelasting analoog met het patent 292
Begrip.

Geneeskunde
Fabrieks- en handelsmerken
Strafzaken - Strafvordering - Overtreding
van de wet van 1 april 1879 op de fabrieks- en
handelsmerken - Uitoefening van de strafvordering- Voorwaarde.
370

Fabrieks- en handelsmerken
Strafzaken - Strafvordering - Handelspraktijkenwet, artt. 54, 55, littera i, 56 en 61 - Wet
1 april 1879 betreffende de fabrieks- en
handelsmerken - Daden van namaking die
strijdig zijn met de eerlijke gebruiken op
handelsgebied en verboden zijn bij art. 54
Handelspraktijkenwet, doch onder toepassing
vallen van de wet van 1 april 1879 - Gevolg.
370

Fabrieks- en handelsmerken
Strafzaken - Strafvordering - Burgerlijke
rechtsvordering - Overtreding van de wet
van 1 april 1879 op de fabrieks- en handelsmerken - Klacht van de benadeelde partij
vereist - Benadeelde partij - Begrip.
370

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Mededeling aan het openbaar ministerie Vorderingen inzake faillissement - Begrip.
394

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Geschil betreffende de bevoegdheid van de
curator tot verkoop van de onroerende
goederen van de gefailleerde - Mededeling
aan het openbaar ministerie.
394

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Wederkerige overeenkomst - Exceptie van
niet-uitvoering - Tegenwerpelijkheid - Faillissement van een van de partijen.
43

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Overeenkomst - Wederkerige overeenkomst
- Exceptie van niet-uitvoering
Retentierecht - Tegenwerpelijkheid.
43

G

Verhandelen van slaapmiddelen en verdovende middelen - Wet 24 februari 1921, art.
2bis, eerste lid - Gevangenisstraf van minder
dan drie maanden - Geen opgave van
verzachtende omstandigheden- Wettigheid.
286

Geneeskunde
Orde van Geneesheren - Tuchtvordering Therapeutische vrijheid Misbruik
343
Beoordeling door de tuchtoverheden.

Geneeskunde
Orde van Geneesheren - Tuchtraad Samenstelling van het rechtscollege
Beroepen beslissing nietig doordat het rechtscollege, wegens zijn samenstelling, niet
voldeed aan het algemeen rechtsbeginsel
betreffende de onpartijdigheid van de rechter
- Beslissing in hoger beroep gegrond op
83
eigen redenen - Wettigheid.

Geneeskunde
Tuchtzaken - Beslissing van een provinciale
raad van de Orde van Geneesheren door
nietigheid aangetast - Beslissing van de raad
van beroep die de nietigheid overneemt 119
Gevolg.

Geneeskunde
Orde van Geneesheren
Recht op een
onpartijdig rechter - Begrip.
119

Geneeskunde
Orde van Geneesheren - Bevoegdheid van
de provinciale raden en van de raden van
beroep om individuele maatregelen te bevelen
- Bevel aan een geneesheer zijn medische
activiteiten op een bepaalde wijze te
beperken - Grondslag en aard van die
maatregel.
121

Geneeskunde
Orde van Geneesheren - Bevoegdheid van
de provinciale raden en van de raden van
beroep om tuchtmaatregelen toe te passen K.B. nr. 79 van 10 november 1967, artt. 6, 2',
en 13, eerste lid - Bevoegdheid om individuele preventieve maatregelen te bevelen K.B. nr. 78 van 10 november 1967, art. 38, § 3
121
- Dubbele bevoegdheid.

Geneeskunde
Gemeente- en provinciebelastingen
Directe gemeentebelastingen - Aanslag
Bezwaar - Bestendige deputatie van een
provincieraad - Rechtsmacht.
430

Orden - Orde van Apothekers - Koninklijk
besluit nr. 80 van 10 november 1967 - Tuchtvervolging - Voorafgaand onderzoek Geldigheidsvoorwaarden van de vervolging.
222
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Hof van assisen

Gerechtelijke politie
Handeling of optreden van een lid van de
rijkswacht in burgerkledij, die van zijn hoedanigheid niet doet blijken- Sanctie.
140

Gerechtskosten
Strafzaken - Verzet - Door het verzet
veroorzaakte kosten ten laste gelaten van de
eiser in verzet- Vereiste.
95

Overhandiging van de akte van verdediging
aan de juryleden - Voeging van die akte bij
het strafdossier - Recht van verdediging. 96

Hof van assisen
Ondervraging door de voorzitter - Verklaring over een objectief gegeven van het
dossier.
96

Gezinsbijslag
Werknemers - Rechtgevend kind - Minderva!ide kind - Verhoogde kinderbijslag 333
Vereiste van ongeschiktheid.

Grondwet
Artikel 92 - Draagwijdte.

299

Hof van assisen
Debatten geleid door de voorzitter - Weigering van de voorzitter een vraag aan de
beschuldigde te stellen - Inachtneming van
art. 319 Sv.
96

Hof van assisen
Aanwijzing van de assessoren - Bevoegdheid
van de eerste voorzitter van het hof van
beroep.
141

H
Handelszaak
lnpandgeving - Samenstelling van het pand
- Wet van 25 okt. 1919 - Schuldvorderingen
- Inschrijvingsborderel.
325

Herziening
Nieuwe feiten waaruit het bewijs van de
onschuld van een veroordeelde kan blijken Verwijzing voor onderzoek naar een hof van
beroep.
340

Hof van assisen
Arrest van verwijzing door de kamer van
inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep van
de beschuldigde, birmen vijftien vrije dagen
na de betekening van het arrest - Onderzoek
door het Hof.
64

Hof van assisen
Debatten geleid door de voorzitter - Beslissing de deuren te sluiten, door de voorzitter
genomen - Onrege!matige uitoefening van
die discretionaire macht - Onregelmatige
verklaring van een getuige
Nietigheid 96
Nieuw verhoor.

Hof van assisen
Terechtzitting met gesloten deuren
Getuige die na zijn getuigenis in de rechtszaal
blijft ter confrontatie.
96

Hof van assisen
De batten geleid door de voorzitter- Onregelmatige verklaring van een getuige - Nietigheid- Nieuwverhoor.
96

Hof van assisen
Terechtzitting met gesloten deuren - Voorwaarden - Onaantastbare beoordeling in
feite.
96

Hof van assisen
Rechtspleging - Voorzitter geroepen in de
kamer van de juryleden - Proces-verbaal
waarin niet wordt vastgesteld dat hij was
vergezeld door de beschuldigde.
164

Hof van assisen
Rechten van de mens - Redelijke termijn Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Overschrijding van de redelijke termijn
- Schadelijke gevolgen voor de beschuldigde
- Beoordeling door het hof in vereniging met
dejury.
261

Hof van assisen
Rechten van de mens - Redelijke termijn Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Overschrijding van de redelijke termijn
- Gevolgen voor de straftoemeting - Beoor261
deling door de rechter.

Hof van assisen
Rechten van de mens - Redelijke termijn Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Overschrijding ~an de redelijke termijn
- Gevolgen wat het teloorgaan van bewijsmateriaal betreft - Beoordeling door de jury
aileen.
261

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Partijen tegen wie het
kan worden ingesteld.
303

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Termijn - Hoger
beroep buiten de termijn - Gevolg - Uitzondering.
165

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Termijn van hager
beroep - Verlenging in geval van overmacht
- Overmacht - Begrip.
165
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Huur van goederen

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Vonnis waarbij de echtscheiding wordt toegestaan - Hoger beroep
- Verval - Beperking.
21

Hoger beroep
Strafzaken - Verslag van de voorzitter of van
een rechter - Bewijs.
241

Hoger beroep
Strafzaken - Vonnis van de politierechtbank
- Hoger beroep van de procureur des
Konings - Laattijdige betekening - Hoger
beroep niet ontvankelijk.
285

Hoger beroep
Strafzaken - Ontvankelijkheid van het hoger
beroep - Datum van de uitspraak van het
beroepen vonnis - Bepaling van die datum
- Bevoegdheid van de appelrechter.
258

Hoger beroep
Strafzaken - Beklaagde vrijgesproken Verzet van de medebeklaagde aileen - Hoger
beroep tegen het vonnis op verzet - Draag159
wijdte.

Hoger beroep
Strafzaken - Eenstemmigheid waarin eenstemmigheid is vereist.

Gevallen
135

Pacht - Bestaan en voorwaarden van de
huurovereenkomst - Bewijsmiddelen.
169

Huur van goederen
Pacht - Vervreemding van het verpachte
goed en recht van voorkoop van de pachter Vordering tot naasting en indeplaatsstelling
en vordering tot schadeloosstelling - Verjaringstermijn
Aanvangspunt van de
termijn.
387

Huur van goederen
Handelshuur - Onderverhuring en huuroverdracht - Uitzetting van de hoofdhuurder Vergoeding - Voorwaarde.
357

Huwelijk
Dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen - Draagwijdte. 426

Huwelijk
Pringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen - Ernstige verstoring van de verstandhouding tussen de echtgenoten - Uitkering tot levensonderhoud Toekenning- Voorwaarden.
426

Hoger beroep
Strafzaken - Vernietiging van het beroepen
vonnis - Verplichting voor de feitenrechter
om over de zaak zelf te beslissen - Grenzen.
140

I

Hoger beroep
Strafzaken - Strafvordering - Eenstemmigheid - In eerste aanleg wegens twee
misdrijven een enkele straf uitgesproken In hoger beroep slechts een van die
nlisdrijven bewezen verklaard - Handhaving
van de door de eerste rechter uitgesproken
straf - Eenstemmigheid.
229

Hoger beroep
Strafzaken - Eenstemmigheid door het hof
van beroep vastgesteld in een geval waarin
zulks niet is vereist - Gevolg.
244

Hoger beroep
Strafzaken - Strafvordering - Herkwalificering- Eenparigheid.
310

Hoger beroep
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Onbevoegdverklaring van de eerste rechter Geen hoger beroep van de burgerlijke partij
- Uitspraak van de appelrechter over de
burgerlijke rechtsvordering
Onwettige
199
beslissing.

Hoger beroep
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Vrijsprekend vonnis - Hoger beroep van de
burgerlijke partij ontvankelijk - Bevoegdheid van de rechter in hoger beroep.
282

Indeplaatsstelling
Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Uitkeringen, toegekend door een verzekeringsinstelling - Geschil tussen, enerzijds, de
vermoedelijke veroorzaker van de schade tot
vergoeding waarvan de uitkeringen zijn
betaald en, anderzijds, de getoffene, rechthebbende op de uitkeringen, en de verzekeringsinstelling - Verzekeringsinstelling rechtens in de plaats getreden van de rechthebbende - Onsplitsbaar geschil.
105

Indeplaatsstelling
Schade ten gevolge van een misdrijf Rechtsvordering tot vergoeding van die
schade - Burgerlijke rechtsvordering, door
de getroffene ingesteld voor de rechter bij wie
de strafvordering aanhangig is - Vordering,
voor dezelfde rechter ingesteld door een in de
plaats van de getroffene getreden partij Voorziening in cassatie door de getroffene Cassatie - Gevolgen van de indeplaatsstel105
ling - Uitbreiding van de cassatie.

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten Terugbetaling aan een
Bezoldiging
bediende van werkelijke uitgaven die ten

-10laste komen van de werkgever
vermoeden.

Wettelijk
289

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten Terugbetaling aan een
Bezoldiging
bediende van uitgaven die ten laste lwmen
van de werkgever- Verdoken bezoldigingGevolg.
289

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten Bedr ijfsuitgaven en -lasten - Terugbetaling
aan een bediende van uitgaven die ten laste
komen van de werkgever - Verantwoording
van die lasten - Bewijsvoering.
289

Jeugdbescherming
Jeugdrechtbank - Bevoegdheid.

74

Jeugdbescherming
Niet-afgeven van een kind
art. 369bis- Begrip.

Strafwetboek,
234

Jeugdbescherming
Zedelijke bescherming van de jeugd Aanwezigheid van minderjarigen in danszalen of drankgelegenheden terwijl er
gedanst wordt Bestanddelen van het
misdrijf.
237

lnkomstenbelastingen
Vaststelling van de belasting - Bewijs Tei·ugbetaling aan een bediende van uitgaven
die ten laste komen van de werkgever Verdoken bezoldiging- Bewijsvoering. 289

K

Inkontstenbelastingen
Personenbelasting
Bewijsvoering
Tekenen en indicien van gegoedheid.

Koophandel, koopman
24

l nkomstenbelastingen
Voorzlening voor het Hof van Beroep
Rechtsmacht van het hof van beroep
Grenzen.
166

Interest
Compensatoire rente Gevolg.

Muntontwaarding 193

Interest
Vergoedende interest - Begrip.

280

Internationale verdragen
307

Preambule - Aard.

Internationale ver.dragen
Europese Interim··Overeenkomst betreffende
sociale zekerheid met uitsluiting van de regelingen voor ouderdom, invaliditeit en overlijde n en het Algemeen Verdrag tussen Belgie
en Turkije betreffende de sociale zekerheid Gelijktijdige toepassing van die verdragen ter
zake van werkloosheid.
307

Handelspraktijken Rechtsvordering tot
staking - Belang - Beoordeling - Tijdstip.
349

Koophandel, koopman
Handelspraktijken - Rechtsvordering tot
staking - Bestaansvoorwaarde.
349

Koophandel, koopman
Handelspraktijken - Strafzaken - Strafvordering - Handelspraktijkenwet, artt. 54, 55,
littera i, 56 en 61 - Wet 1 april 1879 betreffende de fabrieks- en handelsmerken Daden van namaking die strijdig zijn met de
eerlijke gebruiken op handelsgebied en
verboden zijn bij art. 54 Handelspraktijkenwet, doch onder toepassing vallen van de
wet van 1 april1879 - Gevolg.
370

L

Intern9.ti.onale verdragen
Opschrift - Aard.

307

Intemationale verdragen
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten
en politieke rechten, art. 14.5 - Uitspraak in
twee instanties - Begrip.
379

J
Jaa!·!ijltse vakantie
Vakantiegeld - Bedienden - Niet betalen
van het vakantiegeld - Aard van het misdrijf.
276

Levensonderhoud
Huwelijk - Dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen
van de echtgenoten en de kinderen Ernstige verstoring van de verstandhouding
tussen de echtgenoten - Uitkering tot levensonderhoud - Toekenning - Voorwaarden.
426

Loon (beschenning, gelijlmeid)
Bescherming ding.

Begrip -

Sluitingsvergoe175

-11
Loon (bescherming, gelijkheid)
Berekening van de uitwinningsvergoeding 332
Dubbel vakantiegeld.

Loon (bescherming, gelijkheid)
Bescherming - Rente - Afhouding bedrijfsvoorheffing en sociale-zekerheidsbijdrage
door de werkgever.
364

tende handelingen feitenrechter.

Beoordeling door de
219

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde werknemer - Ontslag wegens
economische of technische redenen - Raadpleging van het paritair comite - Ontslag van
aile werknemers ingevolge een rechterlijke
beslissing.
172

Onderzoek in strafzaken
Magistraat - Vervolging we gens een misdaad
- Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat de misdaad correctionaliseert Instelling van de strafvordering - Procureurgeneraal bij uitsluiting bevoegd.
19

M
Militair
Vervolging, ingesteld tegen een officier Mil. Sv., art. 140 - Rechterlijk ambt Begrip.
188

Misdrijf
Huisvredebreuk met behulp van valse sleutels
- Valse sleutel - Begrip.
188

Misdrijf
Voortgezet misdrijf vakantiegeld.

Niet betalen van
276

Misdrijf
279

Deelneming - Dader - Begrip.

Misdrijf
Deelneming Begrip.

Dader en mededader 200

Misdrijf
Deelneming - Als dader vervolgde beklaagde
200
- Voorwerp van de telastlegging.

Onderzoek in strafzaken
Sv., artt. 479 en 483 - Magistraat, verdachte
- Onderzoeksgerecht - Beoordeling van de
bezwaren.
19

Onderzoek in strafzalten
Vordering tot het instellen van een gerechte .
lijk onderzoek - Regelmatigheid - Vereiste.
136

Onderzoek in strafzaken
Handeling of optreden van een lid van de
rijkswacht in burgerkledij, die van zijn hoeda140
nigheid niet doet blijken- Sanctie.

Onderzoek in strafzaken
Vervolging, ingesteld tegen een officier Mil. Sv., art. 140 - Rechterlijk ambt 188
Begrip.

Onderzoek in strafzaken
Vaststelling op heterdaad- Begrip.

Misdrijf
Deelneming - Onopzettelijk toebrengen van
verwondingen en onopzettelijk doden.
200

231

Onderzoek in strafzaken
Deskundigenonderzoek - Art. 62bis Sv. niet
van toepassing.
244

Onderzoek in strafzaken

N

Langdurig g~rechtelijk onderzoek - Toezicht
van de kamer van inbeschuldigingstelling VoorArt. 26 Wet Voorlopige Hechtenis
schrift van inwendige orde.
407

Nieuwe vordering
Begrip - Conclusie met verduidelijking van
in dagvaarding niet vermelde rechtsgrond Geen nieuwe vordering.
29

0

Onderzoeksgerechten
Beschikking van de raadkamer waarbij
verdachte naar de correctionele rechtbank
wordt verwezen - Niet goedgekeurde doorhaling in verband met een buitenvervolgingstelling - Kennelijke verschrijving, die de geldigheid van een verwijzing van de verdachte
naar de correctionele rechtbank niet aantast.
16

Onderzoeksgerechten
Onaantastbare
feitenrechter

beoordeling

door

de

Ongeoorloofde mededinging - Handelingen
in strijd met de eerlijke handelsgebruiken Vordering tot staken - Verwarring stich-

Raadkamer - Verwijzing op grand van
gewettigde verdenking - Verwijzing naar
een onderzoeksrechter van een andere rechtbank van eerste aanleg - Raadkamer van die
rechtbank bevoegd.
20

12Openbaar ministerie

Onderzoeksgerechten
Kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de
zaak aanhangig is gemaakt overeenkomstig
art. 133 Sv. - Volheid van rechtsmacht, zelfs
bij ontstentenis van hager beroep van het
openbaar ministerie.
37

Onderzoeksgerechten
Artt. 5 en 20 Wet Voorlopige Hechtenis
Beslissing de voorlopige hechtenis niet te
handhaven - Draagwijdte.
64

Onderzoeksgerechten
Beschikking tot verwijzing van een verdachte
naar de correctionele rechtbank - Niet
onwettig wat de bevoegdheid betreft - Zaak
bij het vonnisgerecht aanhangig gemaakt Beslissing waarvan de gevolgen blijven voortbestaan zolang zij door het Hof van Cassatie
niet is tenietgedaan.
72

Onderzoeksgerechten
Verwijzende beschikking - Bevoegdheid van
het vonnisgerecht.
339

Onderzoe){sgerechten
Kamer van inbeschuldigingstelling
Toezicht op langdurige onderzoeken - Art.
26 Wet Voorlopige Hechtenis
Voorschrift
van inwendige orde.
407

Openbare orde
Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Zelfstandigen - K.B. 20 juli 1971 - Art. 19 Bepaling van openbare orde.
26

Openbare orde
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Zelfstandigen - K.B. 20 juli 1971 - Art. 20
Bepaling van openbare orde.
26

Oplichting
Bestanddelen van het misdrijf
kunstgrepen - Draagwijdte.

114

Bewaring van een kind Niet-afgeven van een kind
art. 369bis- Begrip.

Rechten en verplichtingen van partijen Ten aanzien van derden.
357

Overeenkomst
Wilsuiting Grenzen.

42

Overeenkomst

Verbindende kracht - Begrip.

217

Ongeoorloofde mededinging
Handelingen in strijd met eerlijk handelsgebruik - Vordering tot staken - Verwarring
stichtende handelingen- Beoordeling.
219

Onsplitsbaarheid
Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Geschil
tussen, enerzijds, de vermoedelijke veroorzaker van de schade en, anderzijds, de getroffene en diens verzekeringsinstelling - Uitkeringen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering, door de verzekeringsinstelling toegekend tot vergoeding van de schade - Verzekeringsinstelling, rechtens in de plaats
getreden van de getroffene, rechthebbende op
de uitkeringen - Onsplitsbaar geschil.
105

Ontvoerlng van een kind

423

Overeenkomst

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

Niet-afgeven van een kind
art. 369bis- Begrip.

Uitlegging door de rechter

Overeenkomst

Overeenkomst

Ongeoorloofde mededinging

234

Overeenkomst

114

Opdracht - Begrip.

315

Bezoekrecht Strafwetboek,

Strafbeding - Begrip.

Onderzoeksrechter

Listige

Ouderlijke macht

Art. 1161 B.W. - Uitlegging - Begrip.

Onderzoeksrechter
Onafhankelijkheid - Begrip.

Burgerlijke zaken - Mededeling aan het
openbaar ministerie 11 Vorderingen inzake
faillissement - Begrip.
394

Verbindende kracht - Begrip.

145
418
418

Overeenkomst
Wederkerige overeenkomst - Exceptie van
niet-uitvoering - Retentierecht - Tegenwerpelijkheid - Faillissement van de weder-

e

~~·

Overeenkomst
Wederkerige overeenkomst
Exceptie van
niet-uitvoering - Tegenwerpelijkheid - Faillissement van een van de partijen.
43

Overeenkomst
Wederkerige overeenkomst - Exceptie van
niet-uitvoering
Toepassingsgebied
Ontbinding van de overeenkomst - Toepas43
selijkheid.

p
Pand

Strafwetboek,
234

Inpandgeving van een handelszaak - Wet
van 25 oktober 1919 - Samenstelling van het

-13pand - Schuldvorderingen - Inschrijvingsborderel.
325

Polders en wateringen
Voorziening in cassatie - Polderbelastingen
- Vorm en termijn van betekening van de
voorziening. ·
363

Posterijen
Rekenplichtige in de zin van art. 116 Gw. Begrip.
293

Rechtbanken
Strafzaken - Nieuwe kwalificatie voor het
feit door het vonnisgerecht, dat zich onbevoegd verklaart - Voorwaarde.
411

Rechtbanken
Strafzaken - Verzetprocedure
lijke procedure.

Afzonder5

Rechtbanken
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Omschrijving van het feit - Beoordeling door
de rechter.
379

Rechtbanken
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Omschrijving van het feit - Verplichting
379
voor de rechter.

R

Rechtbanken
Rechtbanken
Strafzaken - Besiissing tot verwijzing van
het onderzoeksgerecht naar het vonnisgerecht - Bevoegdheid van het vonnisgerecht.
339

Rechtbanken
Grondwet, artt. 96 en 9'7 - Openbare behandeling van de zaak - Uitspraak van de beslissing in het openbaar - Toepassingssfeer Gerechten van de Rechterlijke Macht.
361

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Rechtsmacht - Omvang
- Ambtshalve afleiding van feiten uit overgelegde stukken.
82

Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten
en politieke rechten, art. 14.5 - Kamer van
inbeschuldigingstelling die voor het eerst de
internering gelast - Geen toepassing van art.
~~

~

Rechten van de Mens

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Wijziging ambtshalve
door de rechter van een door partijen niet
betwiste omschrijving van een litigieuze daad
- Miskenning van het algemeen beginsel van
het recht van verdediging.
389

Rechtbanken
Strafzaken
Onderzoek gevorderd
Inverdenkingstelling van een verdachte
Procedure dienaangaande door de raadkamer
niet geregeld - Vrijwillige verschijning voor
de correctionele rechtbank - Gevolg.
133

Rechtbanken
Strafzaken - Vermelding, in de verwijzingsbeschikking, van het tijdstip waarop het
misdrijf is gepleegd - Bevoegdheid van de
rechter die te verbeteren.
181

Rechtbanken
Strafzaken - Vals getuigenis
van het debat.

Verzoekschrift tot onttrekking van de zaak
aan de rechter overeenkomstig de art. 648, 652
tot 657 Ger.W. - Arrest van het Hof van
Cassatie waarbij wordt bevolen dat van het
verzoekschrift mededeling wordt gedaan aan
de betrokken rechters - Arrest tot vaststelling van de termijn waarbinnen de rechters
hun verklaring moeten afleggen.
301

Schorsing
229

Rechtbanken
Strafzaken - Vaststel!ing van de correctionele rechtbank dat het feit een misdaad is Verwijzing naar de onderzoeksrechter Bevel tot aanhouding- Bevoegdheid- Sv.,
art. 193 - Grenzen.
244

Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Eerlijke behandeling van de zaak
Begrip.
37

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Toepassingsgebied.
74

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.2 - Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, art. 14.2 Vermoeden van onschuld - Voorzitter van
het hof van assisen - Verklaring over een
objectief gegeven van het dossier waarin niet
wordt gezinspeeld op de eventuele schuld van
de beschuldigde.
96

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1- Recht op een openbare behandeling van
de zaak - Toegang tot de rechtszaal aan de
pers en het publiek ontzegd gedurende het
proces of een dee! daarvan - Voorwaarden Onaantastbare beoordeling in feite door het
hof van assisen.
96

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.3, d- Draagwijdte.
140

-14Rechten van de Mens
Strafzaken- Europees Verdrag Rechten van
de Mens -Art. 6.3, e- Recht op bijstand van
een talk - Recht van verdediging.
156

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Militair Gerechtshof - Samenstelling
van het rechtscollege - Uitloting - Uitloting
door de voorzitter - Gewettigde twijfel van
de beklaagde aangaande de onpartijdigheid
van die voorzitter - Gevolg.
188

Rechten van de Mens
Hof van assisen - Redelijke termijn - Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 6.1 Overschrijding van de redelijke termijn Gevolgen voor de straftoemeting - Beoorde261
ling door de rechter.

Rechten van de Mens
Hof van assisen - Redelijke termijn - Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 6.1 Overschrijding van de redelijke termijn Gevolgen wat het teloorgaan van bewijsmatereaal betreft - Beoordeling door de jury
alleen.
261

Rechten van de Mens
Hof van assisen - Redelijke termijn - Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 6.1Overschrijding van de redelijke termijn Schadelijke gevolgen voor de beschuldigde Beoordeling door het hof in vereniging met de
jury.
261

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Redelijke termijn - Beoordeling door
het vonnisgerecht - Draagwijdte.
261

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Redelijke termijn - Overschrijding van
de redelijke termijn - Sanctie.
261

Rechten van de Mens
Redelijke termijn
Europees Verdrag
Rechten van de Mens, art. 6.1 - Overschrijding van de redelijke termijn - Gevolgen
waarop het vonnisgerecht acht dient te slaan.
261

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens Art. 6.1 - Procedure met als voorwerp het
vaststellen van burgerlijke rechten en
verplichtingen in de zin van artikel 6.1 Tuchtprocedure waardoor van de betrokkene
een burgerlijk recht wordt of kan worden
ontnomen.
361

Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten
en politieke rechten, art. 14.5 - Uitspraak in
twee instanties - Begrip.
379

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Redelijke termijn- Begrip.
381

Recht van verdediging
Strafza.ken - Begrip - Beginselen.

72

Recht van verdediging
Schending - Begrip - Ambtshalve afleiding
van feiten uit overgelegde stukken.
82

Recht van verdediging
Strafzaken - Hof van assisen - Weigering
van de voorzitter een vraag aan de beschuldigde te stellen.
96

Recht van verdediging
Strafzaken - Hof van assisen
A!de van
verdediging - Overhandiging van die akte
aan de juryleden niet blijkend uit de
processen-verbaal van de terechtzittingen Voeging van die akte bij het strafdossier,
waarvan de juryleden tijdens hun beraadslaging kennis kunnen nemen.
96

Recht van verdediging
Veroordeling wegens het alcoholgehalte in
het bloed - Venule met bloedmonster zoekgeraakt - Miskenning van het recht van
verdediging.
137

Recht van verdediging
Strafzaken - Recht op bijstand van een talk.
156

Rech.t van verdediging
· Strafzaken
Veroordelende beslissing
waarbij het tijdstip van de telastlegging is
gewijzigd - Datum die belang vertoont voor
de verdediging van de beldaagde
Beklaagde niet verwittigd van de wijzigingGevolg.
181

Recht van ve•·dediging
Burgerlijke zaken - Wijziging ambtshalve
door de rechter van een door partijen niet
betwiste omschrijving van een litigieuze daad.
389

Recht van verdediging
Gemeente- en provinciebelastingen - Directe
gemeentebelastingen - Aanslag - Bezwaar
- Bestendige deputatie van een provincieraad - Onderzoek van de zaak.
430

Rechterlijk ge\\>ijsde
Strafzaken - Gezag van gewijsde - Verkeersongeval
Onderscheiden straffen
wegens onopzettelijk doden, onopzettelijke
slagen of verwondingen en sturen in staat van
alcoholintoxicatie - Gevolg t.a.v. de beslissing over de oorzaak van het ongeval en van
de schade.
56

·Rechterlijk gewijsde
Strafzaken - Gezag van het gewijsde op de
strafvordering - Omvang.
80

-15Rechtsbeginselen (Algemene)

Rechterlijk gewijsde
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Vonnis waarin wordt beslist dat de beklaagde
aileen aansprakelijk is - Tweede vonnis
waarin wordt beslist dat de burgerlijke partij
een fout heeft begaan - Schending van het
gezag van gewijsde.
249

Rechterlijlt gewijsde
Strafzaken - Gezag van gewijsde t .a.v. de
burgerlijke rechter.
306

Rechterlijk gewijsde
Strafzaken - Gezag van het gewijsde op de
strafvordering- Omvang.
347

Rechterlijke Macht
Magistraat- Onpartijdigheid- Bewijs.

114

Rechterlijke Macht
Onderzoeksrechter Begrip.

Onafhankelijkheid 114

Rechterlijke Macht
Machtsoverschrijding
Administratieve
overheid - Krenking van een subjectief recht
- Beoordeling van de fout en van het daaruit
voortvloeiend nadeel - Bevoegdheid van de
Rechterlijke Macht - Grondslag.
299

Rechterlijke organisatie
Militair Gerechtshof - Samenstelling van het
rechtscollege - Uitloting - Uitloting door de
voorzitter - Gewettigde twijfel van de
beklaagde aangaande de onpartijdigheid van
die voorzitter - Gevolg.
188

Rechterlijke organisatie
Samenstelling van het rechtscollege - Strafzaken - Niet met elkaar overeenstemmende
vermeldingen in het proces-verbaal van de
terechtzitting en in het vonnis.
7

Rechterlijke organisatie
Samenstelling van het rechtscollege - Strafzaken - Wijziging van het rechtscollege De batten herbegonnen « ab initio» - Bewijs.
235

Rechterlijke organisatie
Samenstelling van het rechtscollege - Strafzaken - Wijziging van het rechtscollege Debat herbegonnen « ab initio » - Wettigheid.
235

Rechterlijke tucht
Rechters ging.

Grondslag van de tuchtvervol204

Rechtsbeginselen (Algemene)
Recht op behandeling van zijn zaak door een
onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke
instantie- Schending- Begrip.
74

Rechtsbeginselen (Algemene)
Recht op een onpartijdig rechter - Begrip.
119

Rechtsbeginselen (Algemene)
Recht op een onpartijdige en onafhankelijke
rechter- Begrip.
214

Rechtsbeginselen (Algemene)
Recht op een onpartijdige en onafhankelijke
rechter - Begrip.
214

Rechtsbeginselen (Algemene)
Geneeskunde Regel - Aard.

Therapeutische vrijheid 343

Redenen van de vonnis§elll en arresten
Strafzaken Begrip.

Tegenstrijdige redenen 261

Redenen van de vonnissen en an-esten
Burgerlijke zaken - Beschikkend gedeelte
van een beslissing - Uitlegging.
343

Redenen van de vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Motivering in strijd met
art. 1161 B.W. - Geen schending van art. 97
Gw.
423

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Beslissing waarin niet wordt
vastgesteld dat aile bestanddelen van het
bewezen verklaarde misdrijf aanwezig zijn 237
Niet met redenen omklede beslissing.

Redenen van de vonnissen en arresten
Rechten van de mens - Redelijke termijn Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Overschrijding van de redelijke termijn
- Gevolgen voor de straftoemeting - Beoordeling door de rechter - Redengeving 261
Vereisten.

Redenen van de vonnissen en arre§ten
Strafzaken - Conclusie genomen voor de
eerste rechter - Niet hernomen voor de
appelrechter - Geen verplichting voor de
appelrechter daarop te antwoorden.
411

Redenen van de vonnissen en arresten

Rechtsbeginselen (Algemene)
Begrip - Rechtspraak in twee instanties.

Wederkerige overeenkomst - Exceptie van
niet-uitvoering - Tegenwerpelijkheid - FailIissement van een van de partijen.
43

37

Rechtsbeginselen (Algemene)
Wederkerige overeenkomst - Exceptie van
niet-uitvoering
Toepassingsgebied
Ontbinding van de overeenkomst - Toepas43
selijk.

Burgerlijke zaken - Verwijzing in conclusie
naar een neergelegd stuk - Beantwoording
door de rechter.
48

Redenen van de vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken
Beschouwing in
conclusie waaruit geen rechtsgevolg wordt
afgeleid- Beantv10ording door de rechter. 48

-16Redenen van de vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - hervatting in hoger
beroep van in eerste aanleg genomen
conclusie - Beantwoording.
401

Redenen van de vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Conclusie - Middel niet
meer ter zake dienend wegens de beslissing
van de rechter - Gevolg.
418

Redenen van de vonnissen en a rresten
Strafzaken - Verzetprocedure - Conclusie
genomen tijdens de verstekprocedure.
5

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Beschikking van de raadkamer
die een verdachte wegens een als misdaad
omschreven feit met aanneming van verzachtende omstandigheden naar de correctionele
rechtbank verwijst - Nieuwe kwalificatie
van het feit door het vonnisgerecht, dat zich
daarvoor onbevoegd verklaart- Voorwaarde.
411

Rekenhof
Rechtsmacht van het Rekenhof - Regels
toepasselijk bij de vaststelling van de justitiabelen voor het Rekenhof.
293

Slagen en verwondingen, doden
Onopzettelijk toebrengen van verwondingen
en onopzettelijk doden - Deelneming aan
misdrijven.
200

Sociale zekerheid
Zelfstandigen - Toepassingsgebied
standige - Begrip.

Zelf335

Sociale zekerheid
Solidariteitsbijdrage ingevoerd bij de herstelwet van 10 februari 1981 - Personeel dat
geen vastheid van betrekking heeft - Begrip.
31

Straf
Vrijheidsstraf
maand - Duur.

Gevangenisstraf van een
202

Straf
Verhandelen van slaapmiddelen en verdovende middelen - Wet 24 februari 1921, art.
2bis, eerste lid- Gevangenisstraf van minder
dan drie maanden - Geen opgave van
verzachtende omstandigheden - Wettigheid.
286

Rekenhof
Postambtenaar Rechtsmacht van het
Rekenhof - Postambtenaar rekenplichtige in
de zin van art. 316 Gw. - Begrip.
293

T

Taalgebruik

s
Samenhang
Strafzaken - Samenvoeging of splitsing van
gedingen - Vereisten van een goede rechtsbedeling - Beoordelingsbevoegdheid van de
feitenrechter.
229

Schip, scheepvaart
K.B. 30 dec. 1871 houdende reglement van
politie en scheepvaart op het kanaal van
Brussel naar de Rupel, art. 3 - Draagwijdte.
209

Slagen en verwondingen, doden
Wanbedrijf omschreven in art. 421 Sw. Toediening van een stof die de dood kan
veroorzaken of de gezondheid ernstig kan
schaden - Begrip.
16

Slagen en verwondingen, doden
Onopzettelijk toebrengen van verwondingen
en onopzettelijk doden
Verwondingen of
154
slagen - Begrip.

Strafzaken - Samenstelling van het Hof van
beroep te Luik, rechtsprekend in het Duits Kennis van het Duits van de magistraten
waaruit het hof van beroep is samengesteld Vaststelling.
72

Taalgebruik
Sociale betrekkingen - Bedrijf met exploitatiezetel in het Franse taalgebied - In het
Nederlandse taalgebied tewerkgestelde werknemer - Te gebruiken taal.
125

Taalgebruik
Sociale betrekkingen - Nederlands Taaldecreet - Toepassingsgebied - Personen in
het Nederlandse taalgebied tewerkgesteld Bedrijf in Brussel-Hoofdstad gevestigd.
272

Taalgebruik
Sociale betrekkingen - Bedrijf met exploitatiezetel in het Franse taalgebied - In het
Nederlandse taalgebied tewerkgestelde werknemer - Te gebruiken taal.
272

Terugvordering van het onverschuldigd
betaalde
Vrijwillige betaling van een verjaarde schuld
88
- Geen vordering tot terugbetaling.

17Verlating van familie

u
Uitlevering
Onregelmatigheden, begaan in de akten van
een buitenlandse regering of gerecht, betreffende een uitleveringsprocedure - Bevoegdheid van de Belgische gerechten.
318

Tweede veroordeling wegens een misdrijf, dat
is gepleegd binnen een termijn van vijf jaar,
te rekenen van de eerste veroordeling Maximumduur van de gevangenisstraf.
202

Vernieling van
eigendommen
Art. 530 Sw. Begrip.

andermans

roerende

Geweld of bedreigingen 111

Verwijzing na cassatie

v
Verjaring
Burgerlijke zaken- Bevrijdende verjaringBegrip.
88

Verjaring
Burgerlijke. zaken - Vrijwillige betaling van
een verjaarde schuld - Geen grond voor
terugbetaling.
88

Verjaring
Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Art. 106
Z.I.V.-wet - Draagwijdte.
88

Verjaring
Burgerlijke zaken - Afstand door de schuldenaar van een reeds verkregen verjaring Art. 2220 B.W. - Afstand van de reeds
verlopen tijd van een lopende verjaring Geldigheid.
268

Verjaring
Burgerlijke zaken - Vordering tot betaling
van vakantiegeld - Aanhoudend niet betalen
- Voortgezet misdrijf.
276

Verjaring
Burgerlijke zaken - Pacht - Vervreemding
van het verpachte goed en recht van voorkoop
van de pachter - Vordering tot naasting en
indeplaatsstelling en vordering tot schadeloosstelling
Verjaringstermijn
Aanvangspunt van de termijn.
387

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering
Bezoldigd
personenvervoer - Besluitwet 30 dec. 1946,
art. 30 - Termijn.
377

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering
Toezending
door een politiecommissaris, aan het parket
van de procureur des Konings, van de akte
houdende betekening van de dagvaarding Stuiting van de verjaring.
158

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Stuiting van
de verjaring - Begrip.
377

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Beslissing van de appelrechter vernietigd
omdat de rechter heeft beslist over een
burgerlijke rechtsvordering die niet bij hem
aanhangig was - Vernietiging zonder verwij199
zing.

Verwijzing na cassatie
Tuchtzaken - Bevoegdheid van de rechter na
verwijzing.
77

Verwijzing van een rechtbanlt naar een
andere
Gewettigde verdenking - Onderzoeksrechter
- Verwijzing naar een onderzoeksrechter
van een andere rechtbank van eerste aanleg.
20

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Gewettigde verdenking - Rechtsgebied van
het hof van beroep - Verdenking, gericht
tegen aile magistraten van het rechtsgebied
- Verwijzing naar een rechtbank in een
ander rechtsgebied.
20

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking Verdenking niet af te leiden uit de door eiser
uiteengezette gegevens - Gevolg.
383

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking Verzoek gegrond op feiten aangevoerd tegen
personen die geen dee! uitmaken van het
rechtscollege
waarbij
de
vervolging
aanhangig is - Ontvankelijkheid.
383

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking Verzoek gegrond op beweerde leemten in het
onderzoek - Ontvankelijkheid.
383

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking Verzoek gegrond op vage of !outer op veron-derstellingen berustende grieven
Ontvankelijkheid.
383

-18Vonnissen en arresten

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Art. 25, 6", van de algemene voorwaarden van het modelcontract Verhaal van de verzekeraar tegen de
bestuurder die niet voldoet aan de wettelijke
voorwaarden Bromfietsbestuurder van
minder dan achttien jaar die een passagier
vervoert.
117

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Modelcontract, art. 33
- Uitlegging.
151

Verzet
Strafzaken - Verzetprocedure
lijke procedure.

Afzonder5

Verzet
Strafzaken - Door het verzet veroorzaakte
kosten ten laste gelaten van de eiser in verzet
- Wettigheid- Vereiste.
95

Verzet
Strafzaken - Verstekarrest
Verzet Bevoegdheid van de rechter die beslist op het
verzet.
184

Verzet
Strafzaken - Buitengewone verzettermijn Begrip.
256

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Vertegenwoordiging van de
beklaagde - Onmogelijkl:).eid om persoonlijk
te verschijnen - Onaantastbare beoordeling
41
door de feitenrechter.

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Correctionele
en politiezaken - Afzonderlijke beslissingen
over schuld en straf.
60

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Terechtzitting met gesloten
deuren - Voorwaarden
Onaantastbare
beoordeling in feite.
96

Vonnissen en arresten
Militair Gerechtshof - Vorm van de beslissingen - Geen vaststelling dat het Militair
Gerechtshof bij meerderheid van stemmen en
na geheime stemming uitspraak heeft gedaan
- Geen onwettige beslissing.
188

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Vormen van het onderzoek ter
terechtzitting - Bewijs.
241

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Proces-verbaal van terechtzitting - Niet goedgekeurde doorhalingen. 254

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Datum van de uitspraak van
het beroepen vonnis - Bepaling van die
datum - Bevoegdheid van de appelrechter.
258

Strafzaken - Door de griffier eensluidend
verklaarde uitgifte - Wettelijke bewijswaarde.
258

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Uitspraak door appelrechter op
grond van een door de griffier eensluidend
verklaarde uitgifte van het beroepen vonnis
258
- Wettigheid.

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Eindbeslissing - Begrip.
1

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Vonnis nietig omdat de rechters niet aile terechtzittingen hebben bijgewoond - Vonnis grotendeels bevestigd door
de beslissing van de appelrechter
Arrest
nietig.
1

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Proces-verbaal van de terechtzitting - Niet goedgekeurde doorhalingen. 1

Vonnissen en arresten
Tuchtzaken - Beroepen beslissing nietig
doordat het rechtscollege, wegens zijn samenstelling, niet voldeed aan het algemeen
rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid
van de rechter - Beslissing in hoger beroep
gegrond op eigen redenen - Wettigheid.
83

Vonnissen en arresten
Tuchtzaken - Beslissing van een provinciale
raad van de Orde van Geneesheren door
nietigheid aangetast - Beslissing van de raad
van beroep die de nietigheid overneemt Gevolg.
119

Vonnissen en arresten
Tuchtzaken - Beroepen beslissing nietig
doordat het rechtscollege, wegens zijn samenstelling, niet voldeed aan het algemeen
rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid
van de rechter - Beslissing in hoger beroep
nietig doordat zij die beslissing niet nietig
heeft verklaard.
214

Voorlopige hechtenis
Beslissing van onderzoeksgerecht de voorloDraagpige hechtenis niet te handhaven
wijdte van de beslissing.
64

Voorlopige hechtenis
Voorziening in cassatie - Arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling waarbij
wordt beslist dat de voorlopige hechtenis van
de verdachte wordt gehandhaafd - Latere
invrijheidstelling
Voorziening zonder
reden van bestaan - Niet ontvankelijke voorziening.
113

Voorlopige hechtenis
Handhaving van de hechtenis
ving.

Redenge238

-19
Voorlopige hechtenis
Handhaving van de hechtenis - Redenen Verwijzing naar de redenen van de schrifteJijke vordering van het openbaar ministerie.
238

Voorlopige hechtenis
Beslissing van het onderzoeksgerecht Middel afgeleid uit schending van art. 97 Gw.
238
- Middel dat faalt naar recht.

Voorlopige hechtenis
Handhaving van de hechtenis - Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5 - Redengeving.
320

Voorlopige hechtenis
Kamer
van
inbeschuldigingstelling
Toezicht op langdurige onderzoeken - Art.
Voorschrift
26 Wet Voorlopige Hechtenis
van inwendige orde.
407

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Art. 5 Wet Voorlopige hechtenis - Redengeving.
407

Voorlopige hechtenis
Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling Verwerping - Redengeving.
367

Voorrechten en hypotheken
Hypotheken - Art. 45, tweede lid, Hypotheekwet - Zakelijk recht dat zich uitstrekt
tot het toebehoren dat als onroerend goed
door bestemming beschouwd wordt - Begrip.
394

Voorrechten en hypotheken
Voorrecht van de verkoper - Bevoorrechte
schuldvorderingen - Bedongen rente.
398

Voorrechten en hypotheken
Voorrecht van de verkoper - Bevoorrechte
schuldvorderingen - Kosten van de akte van
verkoop door de verkoper voorgeschoten. 398

Voorziening in cassatie
Belastingzaken- Vorm- Directe gemeentebelastingen - Betekening van de verklaring
van voorziening aan de partij tegen wie zij is
gericht - Wijze van betekening.
302

Voorziening in cassatie
Belastingzaken - Vorm - Directe gemeentebelastingen - Beslissing van de bestendige
deputatie - Betekening van de voorziening
- Ontvankelijkheidsvereiste.
302

Voorziening in cassatie
Belastingzaken - Polderbelastingen - Vorm
en termijn van betekening van de voorziening
- Ontvankelijkheidsvoorwaarde.
363

Voorziening in cassatie
Beslissingen waartegen cassatieberoep kan
worden ingesteld - Directe gemeente- en
provinciebelastingen - Beslissing van de
bestendige deputatie van een provincieraad
over het bezwaar van een naamloze vennoot-

schap of van een commanditaire vennootschap op aandelen tegen een aanslag in een
met het patent analoge belasting - Beslissing
niet in Jaatste aanleg gewezen
OntvankeJijkheid.
292

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Personen tegen wie
cassatieberoep kan worden ingesteld
Verweerder buiten de zaak gesteld.
333

Voorziening in cassatie
Dienstplicht - Vorm - Handtekening.

278

Voorziening in cassatie
Personen bevoegd om zich in cassatie te voorzien - Strafzaken - Eiser tot cassatie door
de bestreden beslissing als burgerlijke partij
bestempeld, maar veroordeeld tot een straf Voorziening door de eiser als burgerlijke
partij ingediend en gericht tegen aile beschikkingen van de bestreden beslissing
Ontvankelijkheid.
159

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Arrest dat provisionele vergoedingen toekent aan burgerlijke partijen, een
onderzoeksmaatregel beveelt en de zaak naar
de eerste rechter verwijst - Geen bevoegdheidsgeschil - Voorziening v66r de eindbeslissing - Niet ontvankelijkheid.
14

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Ontvankelijkheid Onderzoeksgerecht dat beslist over de ontvankelijkheid van de strafvordering - Voorbereidende beslissing van onderzoek.
162

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beslissing waarin enkel over
bepaalde elementen van de schade definitief
uitspraak is gedaan - Voorziening v66r de
eindbeslissing - Ontvankelijkheid.
1

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken Beslissing bij
verstek gewezen t.a.v. de burgerlijke partij en
waartegen deze partij verzet kan doen Cassatieberoep van de beklaagde v66r het
verstrijken van de verzettermijn - OntvankeJijkheid.
231

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Eindbeslissing - Begrip.
1

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Eindbeslissing - Begrip.
375

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Jeugdbescherming Voorziening door de moeder van de minderjarige in haar hoedanigheid van onderhoudsplichtige ingesteld - Memorie - Medewer

-20king van een advocaat bij het Hof van
Cassatie vereist.
74

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Voorziening van de burgerlijke
partij - Betekening van de voorziening
Art. 37 Ger.W.
5

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Ontvankelijkheid
Arrest van buitenvervolgingstelling - Cassatieberoep van de burgerlijke partij tegen de
beslissing van buitenvervolgingstelling Cassatieberoep regelmatig betekend aan de
procureur-generaal en niet regelmatig betekend aan de verdachte.
185

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Ontvankelijkheid Arrest van buitenvervolgingstelling - Cassatieberoep van de burgerlijke partij tegen de
beslissing waarbij zij in de kosten van de
strafvordering wordt veroordeeld
Betekening aan de procureur-generaal.
185

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Ontvankelijkheid Arrest van buitenvervolgingstelling - Cassatieberoep van de burgerlijke partij tegen de
beslissing waarbij zij jegens de verdachte tot
schadevergoeding wordt veroordeeld - Geen
regelwatige betekening aan de verdachte. 185

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Arrest van buitenvervolgingstelling Cassatieberoep van de
burgerlijke partij - Betekening aan de
verdachte - Wijze van betekening.
185

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Voorziening van de
burgerlijke partij - Betekening
Onregelmatigheid - Gevolg.
196

Vorm- Strafzaken- Memorie van eiserMemorie van wederantwoord- Termijn. 416

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Voorziening tegen een arrest
waarbij een verzet niet ontvankelijk wordt
verklaard - Draagwijdte van de voorziening.
256

Voorziening in cassatie
Beslissing vatbaar voor cassatieberoep Strafzaken
Cassatieberoep is maar
eenmaal toegelaten - Uitzonderingen.
70

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Beslissingen waartegen cassatieberoep openstaat - Cassatieberoep na
cassatieberoep uitgesloten - Op dezelfde dag
ingestelde voorzieningen.
287

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Beslissingen waartegen cassatieberoep openstaat - Cassatieberoep na
cassatieberoep uitgesloten - Uitzonderingen.
287

Vcorziening in cassatie
Strafzaken - Veroordelend arrest - Bevel
tot onmiddellijke aanHouding - Verwerping
van het cassatieberoep tegen de veroordelende beslissing - Cassatieberoep tegen het
bevel tot onmiddellijke aanhouding zonder
reden van bestaan.
70

Vool'ziening in cassatie
Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling
waarbij wordt beslist dat de voorlopige hechtenis van de verdachte wordt gehandhaafd Latere invrijheidstelling
Voorziening
zonder reden van bestaan - Niet ontvankelijke voorziening.
113

Voorziening in cassatie

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Voorziening van de
burgerlijke partij - Exploot van betekening
- Neerlegging - Termijn.
228

Voorziening in cassatie
Vorm Bewijs.

Voorziening in cassatie

Betekening van de voorziening
312

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Aangifte, als incidenteel bij de voorziening bestempeld - Neerlegging ter griffie buiten de bij art. 420bis Sv.
gestelde termijnen - Gevolgen.
69

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vorm - Memorie van de eiser
- Berekening van de termijn, bedoeld in
artikel 420bis, tweede lid, Sv. - Termijn die
overeenkomstig art. 644 Sv. kan worden
verlengd.
215

Strafzaken - Jeugdbescherming - Cassatieberoep tegen de beslissing van de jeugdrechter in hoger beroep, waarbij een voorlopige plaatsing wordt gelast - Latere beslissing waarbij een andere plaatsing wordt
gelast - Cassatieberoep zonder bestaansreden.
416

Voorziening in cassatie
Afstand - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Afstand op grond van een vergissing - Gevolg.
1

Voorziening in cassatie
Afstand - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Vaagheid van de afstand
Begrip.
9

Voorziening in cassatie
Vorm - Tuchtzaken - Voorziening tegen
een beslissing van de raad van beroep van de
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Orde van Architecten - Voorziening ingesteld zonder medewerking van een advocaat
bij het Hof van Cassatie - Niet ontvankelijke
voorziening.
85

lijden en Algemeen Verdrag tussen Belgie en
Turkije betreffende de sociale zekerheid Gelijktijdige toepassing van die verdragen ter
zake van werkloosheid.
307

Wetten, decreten, besluiten

Vordering in rechte
Burgerlijke zaken - Geschil tussen eigenaar
en een of meer bezitters - Splitsbaarheid.

171

Vordering in rechte
Rechtsvordering - Geldigheidsvoorwaarden
- Belang - Begrip.
217

Vordering in rechte
Voorwaarden van de rechtsvordering Beroepsvereniging - Handelspraktijken -Vordering tot staken - Belang van een
beroepsvereniging - Begrip.
217

Vordering in rechte
Handelspraktijken Rechtsvordering tot
staking - Belang - Beoordeling - Tijdstip.
349

Toepassing in de tijd - Cassatieberoep tegen
een arrest dat een koninklijk besluit onwettig
verklaart - Koninklijk besluit retroactief
bekrachtigd door een wet die tijdens het
cassatiegeding in werking is getreden Gevolgen van de bekrachtiging t .a.v. het
cassatieberoep.
31

Wetten, decreten, besluiten
Arbitragehof- Vernietiging van een decreet
- Gevolg.
125

Wetten, decreten, besluiten
Arbitragehof - Vernietiging van een decreet
- Gevolg.
272

Woonplaats
Huisvredebreuk met behulp van valse sleutels
-Valse sleutel- Begrip.
188

Woonplaats
Keuze van woonplaats - Draagwijdte.
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z

Wegverkeer
Wegverkeerswet, art. 33, § 2 - Vluchtmisdrijf
- Bestanddelen.
154

Wegverkeer
Wegverkeersreglement, artt. 12.3.1 en 12.4 Bestuurders die een maneuver uitvoeren Voorrang rechts.
67

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemene begrippen - Art. 106 Z.I.V.-wet Verjaring - Draagwijdte.
88

Wegverkeer
Wegverkeersreglement inhalen - Voorwaarden.

Art. 16.6 -

Links
63

Wegverkeer
Wegverkeersreglement, art. 64.1 - Voorbijrijden van een oranjegeel knipperlicht Verplichting om voorzichtig te zijn - Draag317
wijdte.

Werkloosheid
Recht op werkloosheidsuitkering
Terugvordering - Beperking - Goede trouw
Bewijslast.
52

Werkloosheid
Gerechtigde op werkloosheidsuitkering Verlenging van de referentieperiode - Werkneemster-moeder.
177

Werkloosheid
Europese Interim-Overeenkomst betreffende
sociale zekerheid met uitsluiting van de regelingen voor ouderdom, invaliditeit en over-

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Verzekeringsinstelling
Verzekerde die
schade heeft geleden ten gevolge van een
misdrijf Toekenning van uitkeringen
inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering aan
die getroffene - Rechtsvordering van de
verzekeringsinstelling tegen de schadeveroorzaker - Rechtsvordering tot terugbetaling
van de toegekende uitkeringen - Verzekeringsinstelling in de plaats getreden van de
getroffene - Gevolgen van de indeplaatsstelling.
105

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemene begrippen - Uitkeringen door een
verzekeringsinstelling toegekend - Geschil
tussen, enerzijds, de vermoedelijke veroorzaker van de schade tot vergoeding waarvan
de uitkeringen zijn betaald en, anderzijds, de
getroffene, rechthebbende op de uitkeringen,
en de verzekeringsinstelling Verzeke-
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ringsinstelling, rechtens in de plaats getreden
van de rechthebbende
Onsplitsbaar
geschil.
105

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Z.I.V.-wet 9 aug. 1963, art. 70, § 2 - Indeplaatsstelling van de verzekeringsinstelling Omvang.
375

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Zelfstandigen - Arbeidsongeschiktheid K.B. 20 juli 1971 - Art. 19 - Bepa!ing van
openbare orde.
26

beslissing van de adviserend geneesheer Vorm - Art. 10 K.B. 31 december 1963 Geen op straffe van nietigheid voorgeschreven bepaling- Gevolgen.
146

Zi.ekte- en invaliditeitsverzekering
Terugvordering van het onverschuldigd
betaalde - Betaling van uitkeringen door de
verzekeringsinstelling,
niettegenstaande
verjaring ingevolge art. :i06 Z.I.V.-wet - Geen
vordering wegens onverschuldigde betaling.

88

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Zelfstandigen - Arbeidsongeschiktheid
Betwisting omtrent de aanvangsdatum van de
ongeschiktheid Appelconclusie waarin
wordt betwist dat de erkenningsvoorwaarden
van de arbeidsongeschiktheid zijn vervuld Weigering van de appelrechter dat verweer te
onderzoeken - Onwettige weigering.
26

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Zelfstandigen - Arbeidsongeschiktheid
K.B. ·20 juli 1971 - Art. 20 - Bepaling van
openbare orde.
26

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Loonarbeiders - Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid - Kennisgeving van de
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Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Verzekeringsinstelling
Verzekerde die
schade geleden heeft ten gevolge van een
misdrijf Toekenning van uitkeringen
inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering aan
die getroffene - Vorderingen van de getroffene en van de verzekeringsinstelling tegen
de veroorzaker van de schade - Bes!issingen
over die vorderingen - Voorziening in
cassatie door de getroffene - Cassatie Verzekeringsinstel!ing, rechtens in de plaats
getreden van de getroffene - Gevolgen van
de indeplaatsstelling - Uitbreiding van de
cassatie.
105

