ARRESTEN
VANHET

HOF VAN CASSATIE
MET DEBELANGRIJKSTE CONCLUSIES
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE

BEZORGD DOOR RAADSHEREN
BIJ HET HOF VAN CASSATIE

GERECHTELIJK JAAR 1986-1987

II

BELGISCH STAATSBLAD

Directeur Yvette VAKDECASTEELE-DERARE
Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1I

F-____

N CASSATIE

ARBEIDSOVEREENKOMST -

ONTSLAG
- VERBOD - OPROEPING ONDER DE WAPENS
- WERKNEMER OPGEROEPEN NAAR HET .RECRUTERINGS- EN SELECTIECENTRUM - BESCHERMINGSPERIODE - OMVANG.

In art. 38, § 3, Arbeidsovereenkomstenwet, dat, in de regel, de werkgever verbiedt een handeling te verrichten die
ertoe strekt de overeenkomst van een
werknemer te beiJindigen vanaf het
tijdstip waarop deze hem in kennis
heeft gesteld van zijn oproeping naar
het recruterings- of selectiecentrum of
van zijn eigenlijke oproeping tot het
tijdstip van deze laatste oproeping,
wordt onder de woorden « tot het tijdstip van deze laatste oproeping » de eigenlijke oproeping onder de wapens
verstaan.

(TIMPERMAN T. C MARK.l):T N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7602)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 juni 1985 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van van artikel 38, § 3, eerste lid,
namelijk 1", 3" en 4", van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en, voor zoveel nodig, van artikel 29, enig lid, 1" tot 5", van dezelfde
wet,
doordat het arbeidshof, na te hebben
overwogen dat de arbeidsovereenkomst,
gelet op artikel 29 van de wet van 3 juli
1978, wordt geschorst voor de duur van
het verblijf van de werknemer in een selectiecentrum of in een gezondheidsinrichting van het leger en, voor de duur
van de oproeping of de wederoproeping
onder de wapens, beslist dat de werkgever, gelet op artikel 38 van die wet, behalve om een dririgende of voldoende reden die met de militaire procedure niets
uitstaande heeft, de overeenkomst gedurende bepaalde periodes niet mag beeindigen en dat geen ontslag mag worden
gegeven, met name: « 1" tijdens de duur

-
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van het verblijf in een selectiecentrum
en in een militair hospitaal; 2" vanaf het
tijdstip waarop de werkgever in kennis
is gesteld van de datum van de oproeping naar dat centrum of van de datum
van de eigenlijke oproeping of wederoproeping onder de wapens en tijdens de
duur van die periode van oproeping of
wederoproeping, waarbij de bescherming
geldt tot een maand na het tijdstip waarop de werknemer met onbepaald verlof
wordt gezonden "• dat • die teksten overduidelijk zijn, zodat niet kan worden betoogd dat die werknemer ook buiten die
periodes wordt beschermd; dat met andere woorden in het onderhavige geval de
werknemer, die na zijn verblijf in het selectiecentrum of in het ziekenhuis zijn
werk hervat, eventueel in afwachting
van zijn oproeping onder de wapens,
geen bescherming geniet tot de dag
waarop hij zijn werkgever in kerinis stelt
van zijn oproeping tot het vervullen van
de dienstplicht, waarbij hij vanaf het
tijdstip van die kennlsgeving en gedurende zijn militaire dienst, en nog een
maand na zijn vrijlating van de militaire
dienst opnieuw is beschermd », dat • die
bepalingen overduidelijk zijn en helemaal niet duister zoals (eiser) ten onrechte beweert "• dat • (eiser) betoogt dat
de werknemer beschermd is en niet
meer kan worden ontslagen vanaf het
tijdstip dat hij zijn werkgever in kennis
heeft gesteld van zijn oproeping naar
een recruteringscentrum, nu die bescherming blijft gelden tot een maand na het
einde van de militaire dienst », dat « een
dergelijke uitlegging geen enkel houvast
vindt in de bovenvermelde teksten »; het
arrest besluit « dat, afgezien van elke andere beschouwing, in het dossier enkel
dient te worden nagegaan of de werknemer, na zijn terugkeer uit het selectiecentrum en op het ogenblik van zijn antslag op 14 januari 1983, zijn werkgever
reeds in kennis had gesteld van zijn
oproeping onder de wapens; dat (eiser)
zelf erkent dat hij dit niet heeft gedaan
en het trouwens onmogelijk kon, aangezien hij pas op 16 januari 1983 van die
oproeping op de hoogte werd gebracht,
dus na de beiHndiging op 14 januari; dat
hij weliswaar op 25 januari 1983 een
brief in die zin heeft verstuurd, maar
dan op een ogenblik dat de overeenkomst reeds was beeindigd; dat de werknemer aldus op 25 januari 1983 een oudwerkgever, met wie hij niet meer door
een overeenkomst was verbonden, op de
hoogte bracht » en eisers oorspronkelijke
vordering afwijst en hem in de kosten
veroordeelt,
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terwijl artikel 38, § 3, van de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt dat handelingen die ertoe strekken de voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomst eenzijdig te bei:Hndigen, behalve om een dringende reden als
bedoeld in artikel 35 of om een voldoende reden als bedoeld in bet tweede lid
van deze paragraaf, door de werkgever,
zelfs met inacbtneming van de voor de
opzegging geldende bepalingen, niet mogen worden gesteld, vanaf bet tijdstip
waarop bij door de werknemer in kennis
is gesteld van de datum van de oproeping naar een recruterings- of selectiecentrum, of van de datum van de eigenlijke oproeping of wederoproeping onder
de wapens, tot bet tijdstip van deze laatste oproeping of wederoproeping (3"), tijdens de duur van bet verblijf van de
werknemer in een recruterings- en selectiecentrum, tijdens de duur van de
oproeping (of de wederoproeping) van de
werknemer onder, de wapens (1") en vanaf bet tijdstip waarop de werknemer met
onbepaald verlof wordt gezonden tot een
maand na dat tijdstip (4"); de periode van
bescberming tegen een eenzijdige opzegging door zijn werkgever, bebalve om
een c!ringende of voldoende reden, van
de werknemer die is verbonden door een
overeenkomst voor onbepaalde tijd, die
is gesloten v66r de datum waarop de
werknemer de oproeping naar een recruterings- of selectiecentrum ter kennis
van de werkgever beeft gebracbt, loopt
vanaf bet tijdstip waarop de werkgever
door de werknemer op de boogte is gebracht van de datum van de oproeping
naar' een recruterings- of selectiecentrum
en eindigt bij bet verstrijken van de termijn van een maand vanaf bet tijdstip
waarop de werknemer met onbepaald
verlof wordt gezonden; zodat bet arbeidsbof, dat, enerzijds, beslist dat de bescberming van de werknemer loopt vana£ bet tijdstip waarop de werknemer de
datum waarop bij naar een recruteringsen selectiecentrum is opgeroepen, ter
kennis van zijn werkgever beeft gebracbt en blijft gelden tijdens bet verblijf in bet recruterings- en selectiecentrum en, anderzijds, oordeelt dat die
bescberming, die na bet verblijf in bet
recruterings- en selectiecentrum is onderbroken, opnieuw begint vanaf bet
tijdstip waarop de werknemer de datum
van zijn oproeping onder de wapens voor
de werkelijke dienst ter kennis van de
werkgever beeft gebracbt, de in bet middel aangewezen wetsbepalingen scbendt,
inzonderbeid artikel 38 van de wet van 3
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juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.:

Overwegende dat artikel 38, § 3,
eerste lid, 3", van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met name bepaalt dat
« bandelingen die ertoe strekken de
voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomst eenzijdig te beiHndigen,
bebalve om een dringende reden ...
of om een voldoende reden ... , door
de werkgever niet mogen worden
gesteld, vanaf bet tijdstip waarop
bij door de werknemer in kennis is
gesteld van de datum van oproeping
naar een recruterings- of selectiecentrum ... of van de datum van de
eigenlijke oproeping of wederoproeping onder de wapens, tot bet tijdstip van deze laatste oproeping of
wederoproeping »;
Overwegende dat, in de zinsnede
« tot bet tijdstip van deze laatste
oproeping », de woorden « deze laatste oproeping », en in de Franse
tekst de overeenstemmende woorden « cet appel », betrekking hebben
op « de eigenlijke oproeping onder
de wapens »;
Dat bet arrest, door te beslissen
dat het ontslagverbod vervat in artikel 38, § 3, van de wet van 3 juli
1978 niet geldt tussen, enerzijds, het
einde van het verblijf van de werknemer in het recruterings- of se-.
lectiecentrum en, anderzijds, het
tijdstip waarop de werkgever in
kennis wordt gesteld van de datum
van de eigenlijke oproeping van de
werknemer onder de wapens, die
wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt bet bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en Iaat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Bergen.

l-----

----
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1 december 1986 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Bosly, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler.
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KAMER -

1 december 1986

JAARLIJKSE VAKANTIE -

TEN ON-'
RECHTE UITBETAALD VAKANTIEGELD - TERUGVORDERING - BEVOEGDHEID VAN HET
BEHEERSCOMITE OM AF TE ZIEN VAN DE TERUGVORDERING.

Art. 34 van het K.B. van 30 maart 1967
tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie der
loonarbeiders, dat bepaalt dat het beheerscomite van de Rijksdienst mag
afzien van de invordering van het ten
onrechte uitbetaald vakantiegeld, impliceert niet dat dit comite over de opportuniteit van de terugvordering van
het vakantiegeld uitspraak moet doen
alvorens de vordering strekkende tot
terugbetaling van het ten onrechte uitbetaald vakantiegeld in te stellen.

(RIJKSDIENST VOOR JAARLIJKSE VAKANTIE
T. DE BOLLE)
ARREST ( vertaling)

(AR. nr. 7612)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 10 maart 1983, 7 juni 1984 en 13 december 1984 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 4 van de wet van 3
maart 1977 betreffende de toepassing
van de sociale-zekerheidswetgeving op
de beroepsvoetballers, 33 van het koninklijk besluit van 28 juni 1971 houdende aanpassing en coordinatie van de
wetsbepalingen betreffende de jaarlijkse
vakantie van de werknemers en 34 van
het koninklijk besluit van 30 maart 1967
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tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders, gewijzigd bij artikel 19 van de
wet van 20 juli 1970,

doordat het arrest van 10 maart 1983
vaststelt « dat ten deze, en onder voorbehoud van verificatie, La Royale Union,
hoewel zij gei:ntimeerde (thans verweerder) had onderworpen aan de sociale zekerheid, de verschuldigde bijdragen niet
schijnt te hebben betaald » en beslist
• dat de omstandigheden van de rechtsvordering tot terugbetaling een verantwoording vormen voor de voorafgaande
raadpleging van het beheerscomite van
de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
door (eiser) omtrent het feit of hij eventueel gebruik zal maken van de bevoegdheden waarover hij krachtens artikel 34
van het koninklijk besluit van 30 maart
1967 beschikt » en doordat het arrest van
7 juni 1984 vaststelt dat eiser « heeft geweigerd in te gaan op het verzoek dat
hem in voornoemd arrest is gedaan », en
oordeelt dat de beroepsvoetbalspelers
« aan het gezag, de Ieiding en het toezicht » van hun club zijn onderworpen,
dat het bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen verweerder en zijn club
wettig is erkend door de contracterende
partijen, door de R.M.Z. en door eiser
zelf, en dat de wet van 3 maart 1977
• aan de betrokken spelers geen recht op
de sociale zekerheid heeft toegekend
door hun contract gelijk te stellen met
een arbeidsovereenkomst en integendeel
die vroeger bestaande . volledige onderwerping tot bepaalde sectoren heeft beperkt » en de heropening van de debatten beveelt, op grond dat artikel 4 van
het reglement, dat door eisers beheerscomite is opgesteld en op 3 mei 1976 door
de bevoegde minister is goedgekeurd,
immers bepaalt dat « het beheerscomite,
in de gevallen die niet zijn bedoeld in de
artikelen 1 tot 3 op het omstandig verslag en voor elk geval afzonderlijk, kan
beslissen dat van de terugvordering zal
worden afgezien als deze te twijfelachtig,
te kostelijk of niet verantwoord is », dat
« de rechtbank, als ze kennis neemt van
een rechtsvordering tot terugbetaling
van een door een overheidsinstelling ten
onrechte uitbetaald bedrag, de regelmatigheid van de administratieve procedure
moet nagaan in de mate waarin zij het
recht van verdediging raakt van de persoon van wie die bedragen worden teruggevorderd », « dat een bedrag dat (verweerder) destijds terecht heeft ontvangen, van hem kan worden teruggevor-
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derd enkel door het feit dat zijn vroegere
werkgever zijn wettelijke verplichting tot
betaling van de door hem verschuldigde
sociale bijdragen niet is nagekomen, hetgeen onbetwistbaar de vraag naar de opportuniteit van de rechtsvordering tot terugbetaling doet rijzen "• « dat enkel het
beheerscomite de opportuniteit van de
terugvordering beoordeelt "• « dat (eiser)
heeft nagelaten die beslissing op te vragen en zijn beslissing op willekeurige
wijze in de plaats heeft gesteld "• en
« dat de uitspraak dus moet worden opgeschort om (eiser) de gelegenheid te geven op dat punt de administratieve procedure in overeenstemming met de voorschriften te brengen "•
en doordat het arrest van 13 december
1984 beslist dat eisers rechtsvordering
niet gegrond is om de volgende redenen :
« a) (Verweerder) was v66r de wet van 3
maart 1977 als beroepsvoetbalspeler verbonden door een arbeidsovereenkomst,
waardoor hij onderworpen was aan de
sociale zekerheid van de loomirbeiders.
De litigieuze betalingen die toen werden
gedaan, waren dus niet ten onrechte gedaan. b) Dat werd enkel zo door de werking van de bewuste wet, zoals (eiser)
trouwens heeft erkend in zijn conclusie
van eerste aanleg, waarin wordt gezegd :
'' Die ten onrechte gedane betalingen
vloeien voort uit de wet van 3 maart
:l977, die de beroepsvoetbalspeler uit het
stelsel van de jaarlijkse vakantie uitsluit,
en uit het feit dat de bewuste werkgever
... , ondanks de afgelegde verklaringen,
voor die betwiste periode voor geen enkele sector van de R.M.Z. een starting
heeft verricht ". c) De wetgever behoudt
steeds het recht om een oude wet door
een nieuwe te vervangen. De wet van 3
maart 1977 heeft overigens geen "verkregen rechten " afgeschaft, aangezien in
deze materie geen " verkregen rechten "
bestaan. d) De wet van 3 maart 1977
heeft de beroepsvoetbalspeler niet willen
onderwerpen aan de sociale zekerheid,
maar heeft integendeel de gevolgen van
de vroegere onbeperkte onderwerping
willen beperken. e) Met betrekking tot
de toepassing van artikel 34 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 : Dat
artikel bepaalt dat enkel het beheerscomite van de Rijksdienst mag afzien van
de terugvordering van vakantiegeld, met
name wanneer de terugvordering niet
opportuun is. Aileen het comite beoordeelt derhalve de aangevoerde opportuniteit en het gevolg dat daaraan moet worden gegeven; de uitoefening van die
bevoegdheid vereist dat de zaken die on-
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der toepassing van voornoemd artikel 34
kunnen vallen, bij dat comite aanhangig
worden gemaakt. Het recht om te beslissen of die zaken bij het comite aanhangig worden gemaakt, aileen aan de administrateur-generaal van (eiser) toekennen, zoals zou volgen uit het betoog in
eisers conclusie, zou tot gevolg hebben:
dat de algemene bevoegdheid van het beheerscomite beperkt wordt tot de door
de administrateur-generaal uitgekozen
gevallen; dat aan de schuldenaars die bij
deze willekeurige selectie zijn afgewezen, het genot van de eventuele voordelen van de bepalingen van artikel 34 ontzegd wordt. De toepassing van de litigieuze wettelijke bepaling impliceert dus
dat de administrateur-generaal (van eiser) aile gevallen waarin hij oordeelt, of
waarin wordt aangevoerd dat de terugvordering niet opportuun is, aan het beheerscomite moet voorleggen. De weigering van (eiser) in te gaan op het
verzoek van het arbeidshof in het arrest
van 10 maart 1983, bij wijze van onderzoeksmaatregel v66r de beslissing ten
gronde, onder voorwendsel dat hij aileen
bevoegd is om de opportuniteit van de
terugvordering te beoordelen, ontbeert
derhalve iedere verantwoording. (Eiser)
voert tevergeefs aan dat de afstand, bedoeld in artikel 34, enkel een algemene
maatregel voor het geheel van de vakantiefondsen kan zijn; het is we! degelijk
in het kader van een algemene maatregel dat het (arbeids)hof het beheerscomite heeft verzocht stelling te nemen " over
de eventuele uitoefening door het comite,
in het onderhavige geval, van de bevoegdheden waarover het krachtens artikel 34 van het koninklijk besluit van 30
maart 1967 beschikt "; de uitoefening van
die algemene bevoegdheden kan enkel
geschieden uitgaande van een bepaald
geval. (Eiser) heeft trouwens, inzake de
uitvoering van voornoemd artikel 34, in
zijn brief van 6 oktober 1976 aan de directeurs van de vakantiefondsen de Iijst
met aile inlichtingen over de bijzondere
gevallen gevraagd die tot toepassing van
dat artikel kunnen leiden. (... ) dat uit die
overwegingen blijkt dat (eiser) op willekurige wijze heeft geweigerd artikel 34
van het koninklijk besluit van 30 maart
1967 toe te passen; dat het (arbeids)hof
niet kan gissen naar de beslissing die
het beheerscomite in dit geval had moeten nemen en evenmin zijn eigen oordeel in de plaats kan stellen; (eiser) derhalve, door te weigeren een wettelijke
bepaling toe te passen terwijl hij voor de
toepassing ervan moet zorgen, onmogelijk nog kan aantonen dat zijn recht op

r---
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terugbetaling van het ten onrechte uitbetaalde bedrag onbetwistbaar was; (... ) dat
het beroepen vonnis derhalve moet worden bevestigd, zij het op grond van andere motieven »,

terwijl, eerste onderdeel, artikel 4 van
de wet van 3 maart 1977 betreffende de
toepassing van de sociale-zekerheidswetgeving op de beroepsvoetballers het volgende bepaalt : « Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1976. Voor de
in artikel 1 bedoelde werkgevers en
werknemers wordt de datum van inwerkingtreding van de arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971 vastgesteld door de Koning. De wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders is niet van toepassing op de in artikel 1 van deze wet bedoelde voetbalclubs en de door hen tewerkgestelde beroepsvoetbalspelers v66r
de inwerkingtreding van deze wet. De
v66r 1 juli 1976 gedane stortingen voor
de onderwerping van de beroepsvoetbalspelers aan het stelsel van sociale zekerheid, ingesteld bij de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders en voor de onderwerping aan de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
worden geldig verklaard. Wordt eveneens geldig verklaard de tot 1 juli 1967
voor de gerechtigden van de in het vorig
lid bedoelde geldigverklaring gedane toepassing van de wetgevingen betreffende
de verplichte verzekering tegen ziekte en
i:nvaliditeit, de kinderbijslagen voor
werknemers, de rust- en overlevingspensioenen voor werknemers, de arbeidsvoorzieningen en de werkloosheid van de
werknemers, de jaarlijkse vakantie der
werknemers en de arbeidsongevallen •;
uit die bepaling volgt dat de toepassing
tot 1 juli 1976 van de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de
werknemers enkel geldig wordt verklaard voor de gerechtigden « van de
stortingen gedaan v66r 1 juli 1976 voor
de onderwerping van de beroepsvoetbalspelers aan het stelsel van de sociale zekerheid •; zodat, nu het arrest van 10
maart 1983 vaststelt en de arresten van 7
juni 1984 en 13 december 1984 niet te-.
genspreken en impliciet aannemen dat
verweerder geen gerechtigde was van v66r
1 juli 1976 gedane stortingen voor de
onderwerping van de beroepsvoetballers
aan het stelsel van de sociale zekerheid,
maar dat « La Royale Union • integendeel nooit stortingen had gedaan die ver-
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schuldigd waren voor de onderwerping
van verweerder aan de sociale zekerheid,
nu het arrest van 13 december 1984 inzonderheid afwijzend beschikt op eisers
rechtsvordering tot veroordeling van verweerder tot terugbetaling van de bedragen die hem op 3 juni 1976 en 22 juli
1977 waren betaald als vakantiegeld voor
1976 en 1977, op grond van verweerders
beroepsbezigheid tijdens het derde en
vierde kwartaal 1975 en het eerste en
tweede kwartaal 1976, hoewel er v66r 1
juli 1976 nooit stortingen zijn gedaan
voor de onderwerping van verweerder
aan het stelsel van de sociale zekerheid,
de drie bestreden arresten, en inzonderheid het arrest van 13 december 1984, artikel 4 van de wet van 3 maart 1977 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregeling op de beroepsvoetballers schendt, nu die bepaling zegt dat
enkel geldig wordt verklaard de toepassing van de wetgeving betreffende de
jaarlijkse vakantie van de werknemers
die tot 1 juli 1976 is gedaan voor de gerechtigden van de v66r 1 juli 1976 gedane stortingen voor de onderwerping van
de beroepsvoetballers aan het stelsel van
de sociale zekerheid;
tweede onderdeel, artikel 4 van de wet
van 3 maart 1977 betreffende de toepassing van de sociale-zekerheidswetgeving
op de beroepsvoetballers bepaalt dat de
wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders niet van toepassing is op
de in artikel 1 van de wet van 3 maart
1977 bedoelde voetbalclubs en de door
hen tewerkgestelde beroepsvoetbalspelers v66r de inwerkingtreding van deze
wet, dat wil zeggen v66r 1 juli 1976, en
dat enkel geldig wordt verklaard de tot 1
juli gedane toepassing van de wetgeving
betreffende de jaarlijkse vakantie der
werknemers voor de gerechtigden van de
v66r 1 juli 1976 gedane stortingen voor
de onderwerping van de beroepsvoetbalspelers aan het stelsel van de sociale zekerheid; vakantiegeld dat is betaald aan
personen die niet onder toepassing vallen van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en voor wie
de tot 1 juli 1976 gedane toepassing van
de wetgeving betreffende de jaarlijkse
vakantie der werknemers niet geldig is
verklaard, een onverschuldigde betaling
uitmaakt die eiser, zoals blijkt uit artikel
33 van het koninklijk besluit van 28 juni
1971 houdende aanpassing en coordinatie
van de wetsbepalingen betreffende de
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jaarlijkse vakantie van de werlmemers,
kan terugvorderen; artikel 34 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de
jaarlijkse vakantie der loonarbeiders, gewijzigd bij artikel 19 van het koninklijk
besluit van 20 juli 1970, weliswaar bepaalt dat, in de gevallen waar de invordering van het ten onrechte uitbetaald
vakantiegeld te twijfelachtig, te kostelijk
of niet verantwoord is, het beheerscomite van eiser mag afzien van de terugvordering van dit vakantiegeld, maar uit die
bepaling niet kan worden afgeleid - in
tegenstelling tot wat het arrest van 13
december 1984 doet - dat eiser enkel
het ten onrechte uitbetaalde vakantiegeld kan terugvorderen als hij het geval
vooraf aan het beheerscomite heeft voorgelegd; zodat het arrest van 13 december
1984, door te beslissen dat eisers rechtsvordering niet gegrond is omdat eiser
heeft geweigerd artikel 34 van het koninklijk besluit van 30 maart 1976 toe te
passen, dat het hof niet kan gissen naar
de beslissing die het beheerscomite in
dit geval had moeten nemen en evenmin
zijn eigen oordeel in de plaats kan stellen en dat eiser derhalve, door te weigeren een wettelijke bepaling toe te passen
terwijl hij voor de toepassing ervan moet
zorgen, onmogelijk nog kan aantonen
dat zijn recht op terugvordering van het
ten onrechte uitbetaald bedrag onbetwistbaar was, de artikelen 33 van het
koninklijk besluit van 28 juni 1971 houdende aanpassing en coordinatie van de
wetsbepalingen betreffende de jaarlijkse
vakantie van de werknemers, 34 van het
koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende
de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders,
gewijzigd bij artikel 19 van het koninklijk besluit van 20 juli 1970 en 4 van de
wet van 3 maart 1977 betreffende de toepassing van de sociale-zekerheidswetgeving op de beroepsvoetballers, schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest van
13 december 1984, dat afwijzend beschikt op de vordering tot veroordeling van verweerder tot terugbetaling van de bedragen die hij in 1976
en 1977 als vakantiegeld heeft ontvangen, vaststelt dat de litigieuze
betalingen op dat ogenblik niet ten
onrechte waren gedaan en dat zulks
pas het geval werd door toepassing
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van de wet van 3 maart 1977 betreffende de toepassing van de socialezekerheidswetgeving op de beroepsvoetballers;
Overwegende dat noch dat arrest,
noch de arresten van 10 maart 1983
en 7 juni 1984, de toepassing van de
wetgeving inzake de jaarlijkse vakantie der werknemers op verweerder geldig verldaren; dat zij derhalve artikel 4 van de wet van 3 maart
1977 betreffende de toepassing van
de sociale-zekerheidswetgeving op
de beroepsvoetballers niet schenden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 34 van
het koninklijk besluit van 30 maart
1967 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders bepaalt dat, in
de gevallen waar de invordering van
het ten onrechte uitbetaald vakantiegeld te twijfelachtig, te kostelijk
of niet verantwoord is, het beheerscomite van de Rijksdienst mag afzien van de terugvordering van dit
vakantiegeld;
Overwegende dat die bepaling, die
de voorwaarden opsomt voor een
louter facultatieve afstand, die met
name kan worden gedaan nadat de
Rijksdienst een titel heeft verkregen
om het ten onrechte uitbetaalde vakantiegeld terug te vorderen, niet
impliceert dat dit comite, v66r de
vordering tot terugbetaling van het
ten onrechte uitbetaalde vakantiegeld, uitspraak moet doen over de
opportuniteit van die terugvordering;
Dat het arrest van 13 december
1984, door te beslissen dat de Rijksdienst door zijn weigering het beheerscomite te raadplegen, onmogelijk nog kon aantonen dat zijn
terugvorderingsrecht onbetwistbaar
was, voornoemd artikel 34 schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het arrest van 13 december 1984; verwerpt
de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest; gelet op artikel
1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Luik.
1 december 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 Gryse.
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ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMERS ONTSLAG MET OPZEGGING VERBOD - OMVANG.

Art. lbis wet 10 juni 1952 verbiedt, in de
regel, dat de werkgever met een opzegging waarvan tijdens de wettelijke periode van bescherming kennis is gegeven, de arbeidsovereenkomst van een
personeelsafgevaardigde in het comite
voor veiligheid en gezondheid beiiindigt, ongeacht de datum waarop de opzeggingstermijn moet aflopen. (Art.
1bis, §§ 2, 3 en 5, Gezondheid en Veiligheidswet.)

(COPPEE T. H.N. PHAR N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7630)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 juli 1985 door het
Arbeidshof te Bergen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 1bis, § 2, eerste lid en
achtste lid, 1", § 5, enig lid, a, en § 7, van
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de wet van 10 juni 1952 betreffende de
gezondheid en de veiligheid van de
werknemers alsmede de salubriteit van
het werk en van de werkplaatsen,
doordat het arbeidshof zegt dat « het
stelsel dat bescherming biedt aan de
werkelijke !eden, plaatsvervangende !eden en kandidaten van een overlegorgaan, ongeacht of het gaat om een ondernemingsraad of een veiligheidscomite,
mettertijd door de wet is versterkt en
de inkrimping beoogt van het recht van
de werkgever om ontslag te geven tijdens de bedoelde beschermde periode »,
dat « die bescherming, wanneer het gaat,
zoals ten deze, om een lid van de afvaardiging van de werknemers, dat bij de
volgende verkiezing niet is verkozen,
geldt tot de aanstelling van de nieuw
verkozen kandidaten », dat « die inkrimping van dat recht impliceert dat de
overeenkomst van een dergelijke werknemer, in beginsel, tijdens de beschermde periode enkel kan eindigen om een
dringende reden die vooraf door het arbeidshof is aangenomen of om economische of technische redenen die vooraf
door het bevoegd paritair comite zijn er-.
kend, op straffe van betaling van een
vergoeding door de werkgever die dat
voorschrift niet heeft nageleefd en die de
herplaatsing weigert van de werknemer,
die hiertoe een regelmatige aanvraag
heeft ingediend », dat • deze derhalve enkel mogelijk is als de overeenkomst tijdens de beschermde periode eindigt • en
besluit dat « uit die overwegingen, die
met name uit artikel 1bis, § 2, eerste lid
en achtste lid, 1" en 2", § 3, § 5, a, en § 7,
van de wet van 10 juni 1952 betreffende
de gezondheid en de veiligheid van de
werknemers zijn gehaald ... , welke bepalingen van openbare orde zijn en, derhalve, op beperkende wijze moeten worden
uitgelegd, volgt dat het de werkgever
niet verboden is tijdens de beschermde
periode een opzegging te betekenen, die
na die beschermde periode verstrijkt »,
dat « bijgevolg, nu vaststaat dat de overeenkomst ten einde is gekomen na de
datum waarop de bij de volgende verkiezing verkozen kandidaten zijn aangesteld, aan de werkgever niet kan worden
verweten dat hij gepoogd heeft het beschermingsmechanisme te omzeilen en
zijn beslissing uitwerking moet krijgen », dat « het ontslag een eenzijdige
juridische handeling is die aan geen enkel vormvereiste onderworpen is en
waardoor een partij ter kennis van een
andere brengt dat de overeenkomst eindigt, terwijl de opzegging een termijn is
tijdens welke de werknemer zijn presta-
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ties verder blijft verrichten, hoewel de
beiHndiging is betekend, dat wil zeggen
voorafgaande kennisgeving van de datum waarop de opzegging moet verstrijken (...) >>, dat << daaruit ook nog volgt dat
de werkgever het bevoegd paritair comite
niet hoefde te raadplegen, nu dat enkel
bevoegd is wanneer tot staving van het
ontslag van een werknemer die lid is
van een overlegorgaan, economische of
technische redenen worden aangevoerd,
die zich tijdens de beschermde periode
voordoen », en dat << evenzo, nu de procedure van herplaatsing, die als de spil van
de vordering tot vergoeding wordt beschouwd, enkel verantwoord is bij ontslag tijdens de beschermde periode, men
de vordering tot herplaatsing moet beoordelen naar het tijdstip van het ontslag •, het principaal hoger beroep gegrond verklaart, het vonnis a quo wijzigt
en voor recht zegt dat de oorspronkelijke
rechtsvordering niet gegrond was,
terwijl, zoals eiseres in haar regelmatig aan het arbeidshof overgelegde conclusie betoogde, artikel 1bis, § 2, 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 van de werkplaatsen
bepaalt dat de leden die het personeel
vertegenwoordigen en de kandidaten
slechts kunnen worden ontslagen om
een dringende reden die vooraf door het
arbeidsgerecht werd aangenomen of om
economische of technische redenen die
vooraf door het bevoegd paritair comite
werden erkend; de werkgever ingevolge
die bepaling geen werknemer mag ontslaan, zelfs met naleving van de regels
inzake ontslag met opzegging, buiten de
uitdrukkelijk omschreven gevallen : de
dringende reden die vooraf door de arbeidsgerechten is aangenomen of economische of technische redenen die vooraf
door het bevoegd paritair comite zijn erkend; genoemd artikel 1bis, § 2, achtste
lid, bepaalt dat als ontslag wordt beschouwd elke beiHndiging van de overeenkomst door de werkgever, gedaan
met of zonder opzeggingsvergoeding, of
met een opzegging die werd betekend
gedurende de periode bedoeld bij §§ 3 en
4 van hetzelfde artikel; voor de toepassing van deze wet als ontslag wordt beschouwd de betekening tijdens de beschermde periode van de beiHndiging
met opzegging; artikel 1bis, § 5, bepaalt
dat de aanvraag tot herplaatsing, die bij
aangetekend schrijven door de werknemer of zijn werknemersorganisatie
wordt gedaan, moet worden ingediend
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binnen dertig dagen die volgen op de datum van de betekening van de opzegging
(of de datum van de beiHndiging zonder
opzegging, of de datum van de voordracht vim de kandidaturen); het ontslag
met een opzegging derhalve plaatsheeft
op de datum van de betekening van de
opzegging en helemaal losstaat van de
datum waarop de gestelde opzeggingstermijn verstrijkt; het aldus uitgewerkte
stelsel tot bescherming van de werknemer die lid of plaatsvervangend lid van
een veiligheids- en gezondheidscomite is,
impliceert dat de werkgever een door
hem tewerkgestelde beschermde werknemer niet kan ontslaan, zelfs niet met inachtneming van een opzeggingstermijn
die na de beschermde periode eindigt,
tenzij om een dringende reden die vooraf door de arbeidsgerechten is aangenomen, of om economische of technische
redenen die vooraf door het bevoegd paritair comite zijn erkend; zodat het arbeidshof, niet zonder schending van de
in het middel aangevoerde wetsbepaling,
wettig heeft kunnen beslissen dat, gelet
op de omstandigheid dat de opzegging
die aan eiseres tijdens de beschermde
periode is betekend, na die beschermde
periode zou verstrijken, het ontslag zonder voorafgaande erkenning van een
dringende reden of van economische of
technische redenen - regelmatig was en
dat de vordering van eiseres tot betaling
van een beschermingsvergoeding niet gegrond was:
Overwegende dat, ingevolge artikel 1bis van de wet van 10 juni 1952
betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers alsmede
de salubriteit van het werk en van
de werkplaatsen, de leden die het
personeel vertegenwoordigen in het
comite voor veiligheid, gezondheid
en verfraaiing der werkplaatsen, in
de regel niet kunnen worden ontslagen tijdens de periode die loopt van
de dertigste dag af voorgaande aan
de aanplakking van het bericht dat
de verkiezingsdatum vaststelt, tot de
datum waarop de bij de volgende
verkiezingen verkozen kandidaten
worden aangesteld; dat, naar luid
van § 2, achtste lid, 1", van dat artikel, als ontslag wordt beschouwd elke beeindiging van de overeenkomst
door de werkgever, gedaan met of
zonder opzeggingsvergoeding, zonder opzegging of met een opzegging
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die werd betekend gedurende de beschermde periode;
Overwegende dat § 5 van dat artikel bepaalt dat « wanneer de werkgever de overeenkomst beeindigt in
overtreding van de bepalingen van
§§ 3 en 4, de ontslagen werknemer
in de onderneming wordt herplaatst
onder de voorwaarden van zijn arbeidsovereenkomst voor zover hijzelf, of de werknemersorganisatie
waarbij hij is aangesloten, bij aangetekend schrijven hiertoe een aanvraag heeft ingediend binnen dertig
dagen die volgen op : a) de datum
van de betekening van de opzegging
of de datum van de beeindiging zonder opzegging, of b) de datum van
de voordracht van de kandidaturen »; dat, volgens § 7 van dat artikel, « de werkgever die de ontslagen
werknemer in de onderneming niet
herplaatst binnen dertig dagen na
de aanvraag tot herplaatsing, aan de
ontslagen werknemer (...) een vergoeding ( ... ) moet betalen »;
Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat de werknemer, wanneer de werkgever een arbeidsovereenkomst met een opzegging beeindigt, als ontslagen wordt beschouwd
vanaf de betekening van de opzegging; dat derhalve de beeindiging
van de arbeidsovereenkomst door de
werkgever met een opzegging, die
tijdens de wettelijk beschermde periode is betekend, een ontslag is dat,
in de regel, bij artikel 1 bis van de
wet van 10 juni 1952 is verboden,
ongeacht de datum waarop de opzeggingstermijn moet verstrijken;
Dat het arrest, door te beslissen
dat de vordering tot vergoeding niet
gegrond is omdat << het de werkgever niet is verboden tijdens de beschermde periode een opzegging te
betekenen die na die beschermde
periode verstrijkt », de in het mid-·
del
aangewezen wetsbepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
1 december 1986 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Bosly, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en Kirkpatrick.

Op dezelfde dag is een arrest (A.R. nr. 7631)
in dezelfde zin gewezen op voorziening in cassatie tegen een arrest van dezelfde dag van
hetzelfde arbeidshof in zake Chianura tegen
dezelfde verweerster.
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VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN - VORM - CASSA'. IEBEROEP VAN
EEN FAILLIET VERKLAARDE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ - INDIENING
VAN MEMORIE TER GRIFFIE VAN HET HOFMEDEWERKING VAN DE CURATOR.

De memorie die, tot staving van haar
voorziening, door een gefailleerde burgerrechtelijk aansprakelijke partij ter
griffie van het Hof van Cassatie is ingediend buiten het toedoen van de curator van het faillissement, is niet ontvankelijk in zoverre die memorie betrekking heeft op rechtsvorderingen
die enkel het vermogen van de gefailleerde aangaan. (Art. 444 Faillissementswet.) (1)

(1) Zie Cass., 10 juni 1975 (A.C., 1975, 1075).
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(VAN DEN BROUCKE, « DE GROEP COOLS •
P.V.B.A. T. BELGISCHE LLOYD, TERMONT)
ARREST

(A.R. nr. 85)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 oktober 1985 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
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in de kosten van hun respectieve
voorziening.
2 december 1986 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Marchal Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont, Houtekier en Biitzler.

I. ...
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II. Op de voorziening van de
P.V.B.A. << De Groep Cools », burgerrechtelijk aansprakelijke partij en
burgerlijke partij :
A ....
B. In zoverre de voorziening ge-

richt is tegen de beslissing op de
vordering van het openbaar ministerie tegen eiseres en tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen van eiseres tegen Joost
Schelpe, Robert Verhelle en Danny
Benoot:
Overwegende dat eiseres, blijkens
de vermeldingen van het exploot
van betekening van de voorziening,
bij vonnis van de Rechtbank van
Koophandel te Brugge van 28 november 1985 failliet werd verklaard;
Dat eiseres, krachtens artikel 444
van het Wetboek van Koophandel,
van rechtswege het beheer over al
haar goederen te rekenen van het
voormelde vonnis verloren heeft;
Overwegende dat de memorie die
namens eiseres op 27 januari 1986
ter griffie van het Hof, zonder tussenkomst van de curator, werd ingediend, betreffende rechtsvorderingen die blijkens het arrest enkel het
vermogen van eiseres aangaan, niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
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1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT ONDERWIJZERS -

BEGRIP.

2° CASSATIE -

AMBTSHALVE AAN TE VOEREN MIDDELEN - STRAFZAKEN - VOORZIENING VAN DE CIVIELRECHTELIJKE AANSPRAKEL!JKE PARTIJ TEGEN HET OPENBAAR MINISTERIE.

1° De ingevolge art. 1384, vierde lid, B. W.

op de onderwijzers rustende aansprakelijkheid voor de door hun Jee11ingen
veroorzaakte schade onderstelt, met
name,
dat de betrokkene een
onderwijsopdracht heeft, bij welke onderstelling het begrip onderwijs niet
mag worden beperkt tot de enkele
overdracht van technische of intelJectuele kennis in lesverband, maar
ook elke andere vorm van onderricht
omvat, zowel van wetenschappelijke,
artistieke en professionele als van zedelijke of maatschappelijke aard; .het
vonnis, dat erop wijst dat een opvoeder in een instelling voor buitengewoon onderwijs belast is met de vorming van de erin opgenomen jongeren,
beslist derhalve wettig dat hij de hoedanigheid van onderwijzer heeft in de
zin van de voornoemde wetsbepaling
(1).

(1) Zie de artt. 1 tot 3 wet 6 juli 1970 op het
buitengewoon onderwijs en K.B. 28 juni 1978
houdende de omschrijving en de organisatie
van het buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden
in de diverse niveaus van het buitengewoon
onderwijs.

1::-:-- ------------
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2° Tot staving van de voorziening van

een civielrechtelijk aansprakelijke partij wordt door het Hof ambtshalve
geen middel aangevoerd, ook niet als
die voorziening tegen het openbaar ministerie gericht is (2). (Impliciete oplossing.)

(ANTOINE T. PAPART)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5223)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 april 1986 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
A. In zoverre de voorziening van
eiser gericht is tegen de verweerder
Eric Papart, beklaagde :

Overwegende dat tussen eiser en
verweerder geen geding is aangegaan voor de feitenrechter en dat
het vonnis geen veroordeling uitspreekt die laatstgenoemde ten goede komt;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening van
eiser gericht is tegen de beslissing
op de door het openbaar ministerie
tegen hem ingestelde vordering :

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 1384, vierde lid, van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis eiser, op
grond van de artikelen 67 van de Wegverkeerswet en 1384, vierde lid, van het
Burgerlijk Wetboek, « civielrechtelijk
aansprakelijk verklaart voor de geldboeten en hem hoofdelijk aansprakelijk verklaart voor de kosten waarin beklaagde
is verwezen •, op grond dat het instituut
waar beklaagde door de jeugdrechter geplaatst was « een instelling is die instaat
voor de opvang en het verblijf van jongeren die lijden aan een lichte mentale
handicap en/of aan karakterstoornissen
(2) Cass., 2 maart 1953 (Bull. en Pas., 1953, I,
501).
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van neurotische of prepsychotische aard
die een aangepaste opvoeding noodzakelijk maken; dat nochtans een medischpedagogisch instituut deel uitmaakt van
het bijzonder onderwijs; dat onderwijs
kennisoverdracht is en dat ten deze de
opvoeder, ook al had hij misschien niet
tot taak technische of intellectuele kennis door te geven, dan toch op zijn minst
de opdracht had zedelijke en maatschappelijke kennis bij te brengen, hetgeen
een vorm van onderwijs is; ... dat het
soort onderwijs waarmee een opvoeder
in een medisch-pedagogisch instituut is
belast doorlopend gegeven wordt, zonder
dat hiervoor noodzakelijkerwijs lesuren
hoeven te worden uitgetrokken; dat bijgevolg het hier bedoelde instituut moet
worden beschouwd als een onderwijsinstelling, zelfs al wordt er bijzonder onderwijs gegeven, en dat (eiser) moet worden geacht een onderwijzer te zijn die
bijgevolg verplicht is tot toezicht in de
zin van artikel 1384, vierde lid, van het
Burgerlijk Wetboek, zelfs al zou worden,
aangenomen dat hij aileen maar met het
toezicht belast was (quod non) •,

terwijl artikel 1384, vierde lid, bepaalt
dat de « onderwijzers • civielrechtelijk
·aansprakelijk zijn voor de schade die is
veroorzaakt door hun « leerlingen » gedurende de tijd dat deze onder hun toezicht staan; dat het woord « onderwijzer » in een beperkende zin moet worden
opgevat; het op de persoon slaat die onderwijs verstrekt en niet op degene die
belast is met de opvoeding; de persoon
wiens opdracht erin bestaat een zedelijke of maatschappelijke vorming te geven aan jongeren een. opvoeder en geen
onderwijzer is, aangezien onderwijs de
overdracht van technische of intellectuele kennis in lesverband veronderstelt;
het onderwijs weliswaar een zedelijke of
maatschappelijke vorming kan zijn,
maar dan, om alle verwarring tussen zedelijke opvoeding en zedenleer te vermijden, noodzakelijkerwijze in de vorm van
lessen aan leerlingen moet worden gegeven; het bestreden vonnis bijgevolg niet
wettig kon beslissen dat eiser onderwijzer was in de zin van artikel 1384, vierde
lid, van het Burgerlijk Wetboek, en dat
hij uit dien hoofde civielrechtelijk aansprakelijk was voor de betaling van de
geldboeten en de kosten waarin beklaagde was veroordeeld (artikel 67 van het
koninklijk besluit van 16 maart 1968), op
grond dat zijn taak als opvoeder in het
Medisch-Pedagogisch Instituut « Le Brasier » bestond in het verstrekken van zedelijke of maatschappelijke kennis « zon-
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der dat hiervoor noodzakelijkerwijze lesuren hoeven te worden uitgetrokken » :
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feit, de minderjarige Eric P ... , op
het ogenblik van de door hem begane fout, « onder het toezicht » van
eiser stond, wettig hebben beslist
dat laatstgenoemde civielrechtelijk
aansprakelijk is voor de betaling
van de geldboeten en de kosten
waarin die minderj arige was veroordeeld;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Overwegende dat de aansprakelijkheid van de onderwijzers, in de
zin van artikel 1384, vierde lid, van
het Burgerlijk Wetboek, voor de
door hun leerlingen veroorzaakte
schade onderstelt, enerzijds, dat de
betrokken persoon een onderwij sopdracht heeft, anderzijds, dat de
schade door de leerling is veroorzaakt gedurende de tijd dat hij onder zijn toezicht stond;
Overwegende dat het vonnis, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, vaststeld dat eiser ten tijde
Om die redenen, verwerpt de
van de feiten een opvoedingopdracht voorziening; veroordeelt eiser in de
had in het lnstituut « Le Brasier », kosten.
te Erquelinnes, een instelling « die
3 december 1986 - 2' kamer - Voorinstaat voor de opvang en het verblijf van jongeren die lijden aan een zitter : de h. Screvens, voorzitter - Verlichte mentale handicap en/of aan slaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advokarakterstoornissen van neurotische caat-generaal
Advocaat: mr. De
of prepsychotische aard die een aan- Bruyn.
gepaste opvoeding noodzakelijk rnaken » en erop wijst dat « een medisch-pedagogisch instituut » deel
uitmaakt van het bijzonder onderwijs « en dat ten deze het hier bedoelde instituut moet worden beschouwd als een onderwijsinstelling,
zelfs al wordt er bijzonder onderwijs Nr. 202
gegeven »;
Overwegende dat het begrip on2' KAMER - 3 december 1986
derwijs niet mag worden beperkt tot
de enkele overdracht van technische
of intellectuele kennis in lesverband; HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - EENSTEMMIGHEID - ART. 211BIS SV. - DRAAGdat het ook elke andere vorm van
WIJDTE.
onderricht omvat, zowel van wetenschappelijke, artistieke, professio- Het hoi van beroep dat de toestand van
nele als van zedelijke of maatschapde beklaagde verzwaart door bij diens
pelijke aard;
veroordeling een langere misdrijfperiode in aanmerking te nemen dan de
Overwegende dat het vonnis, nu
eerste rechter, zonder daarbij vast te
het op grond van de in het middel
stellen dat de veroordeling met eenpaovergenomen vermeldingen erop
rige stemmen van al zijn leden is uitwijst dat een opvoeder in een instelgesproken, schendt art. 211bis Sv.; die
ling voor bijzonder onderwijs belast
wetsbepaling is van toepassing, zelfs
is met de vorming van in de instelals het hoi van beroep, overeenkomling opgenomen jongeren, wettig bestig art. 215 Sv., het aangebrachte vonslist dat hij de hoedanigheid van onnis tenietdoet en uitspraak doet bij wege van een nieuwe beslissing (1).
derwijzer heeft in de zin van artikel
1384, vierde lid, van het Burgerlijk 1---------------Wetboek; dat de appelrechters, nu
(1) Zie Cass., 21 sept. 1977 (A.C., 1978, 102),
ze bovendien vaststellen dat de ver-, 9 jan. 1980 (ibid., 1979-80, nr 273) en 6 nov
oorzaker van het schadeverwekkend 1985, A.R. nr 4455 (ibid., 1985-86, nr 148).

F- ----------

----c]
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Nr. 202

(UEmEN T. MONAMI, UNION PROFESIONNELLE
BELGE DES MEDECINS OPHTALMOLOGISTES)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5331)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1986 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 211bis van het
Wetboek van Strafvordering, gewijzigd
door de wet van 10 oktober 1967,
doordat het arrest, na het bestreden
vonnis tenietgedaan te hebben en na te
hebben verklaard bij wege van een nieuwe beschikking uitspraak te doen, de
voeging beveelt van de zaken die op dagvaarding van het openbaar ministerie en
op rechtstreekse dagvaarding van de verweerster Union professionnelle belge des
Medecins Ophtalmologistes aanhangig
gemaakt waren, eiser veroordeelt wegens de sub 1 van de dagvaarding van
het openbaar ministerie omschreven telastlegging, alsook wegens de telastlegging die vermeld staat in de rechtstreekse dagvaarding van de verweerster
Union professionnelle belge des Medecins Ophtalmologistes, de feiten << tot die
dag , gepleegd zijnde,
terwijl artikel 21lbis van het Wetboek
van Strafvordering bepaalt dat, bij vrijsprekend vonnis, het gerecht in hoger
beroep geen veroordeling kan uitspreken
dan met eenparige stemmen van zijn leden, en het beroepen vonnis de verjaring
had vastgesteld van het door het openbaar ministerie in zijn dagvaarding aan
eiser verweten misdrijf van onwettige
beoefening van de geneeskunde gedurende de jaren 1976 en 1977, het arrest die
telastlegging bewezen verklaart zonder
te vermelden dat laatstgenoemde beslissing is uitgesproken met .eenparige stemmen van de appelrechters; het arrest bijgevolg, nu het ten laste van eiser een
feit bewezen verklaart dat door de eerste
rechter niet bewezen verklaard was en
nu het hem tot een geldboete van 500
frank veroordeelt, zonder eenparige
stemmen van de appelrechters, artikel
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21lbis van het Wetboek van Strafvordering schendt :

Overwegende dat eiser ten verzoeke van het openbaar ministerie voor
de correctionele rechtbank is gedagvaard ter zake van twee telastleggingen, namelijk onwettige beoefening van de geneeskunde in 1976 en
1977 en het onopzettelijk toebrengen
van slagen en verwondingen aan
Michel Douffet tussen 4 maart 1976
en 23 april 1977;
Overwegende dat eiser bovendien
een rechtstreekse dagvaarding ontving, die was betekend ten verzoeke
van de verweerder Union professionnelle beige des Medecins Ophtalmologistes en waarin hem onwettige
beoefening van de geneeskunde van
1 januari 1978 tot de dag van de
rechtstreekse dagvaarding werd verweten;
Overwegende dat de eerste rechter de verj aring van de door het
openbaar ministerie sub 1 en 2 van
de dagvaarding aan eiser ten laste
gelegde feiten heeft vastgesteld,
doch hem wegens de in de rechtstreekse dagvaarding omschreven
telastlegging heeft veroordeeld tot
een geldboete van 400 frank;
Overwegende dat het hof van beroep, op het hoger beroep van het
openbaar ministerie en van eiser,
bij arrest de nietigheid van het beroepen vonnis heeft vastgesteld en,
bij wege van een nieuwe beschikking, eiser wegens de in de dagvaarding van het openbaar ministerie
sub 1 omschreven telastlegging en
wegens de in de rechtstreekse dagvaarding vermelde telastlegging tot
een geldboete van 500 frank heeft
veroordeeld, zonder vast te stellen
dat die veroordeling is uitgesproken
met eenparige stemmen van de leden van het hof;
Dat het hof van beroep zodoende
de toestand van eiser in een voor
hem ongunstige zin heeft gewijzigd,
nu het hem veroordeelt uit hoofde
van het feit dat hij de geneeskunde
langer dan de door de eerste rechter
in aanmerking genomen periode op
een onwettige wijze heeft beoefend,
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Dat het arrest· aldus artikel 21lbis
van het Wetboek van Strafvordering
schendt;
Dat die wetsbepaling zelfs van
toepassing is in het geval dat de
appelrechter het hem met toepassing van artikel 215 van het Wethoek van Strafvordering voorgelegde vonnis tenietdoet en uitspraak
doet bij wege van een nieuwe beschikking;
Dat het middel gegrond is;

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
door de verweersters tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vorderingen:
Overwegende dat de vernietiging,
op de niet beperkte voorziening van
beklaagde, van d·~ op de strafvordering gewezen be:Jissing de vernietiging tot gevolg heeft van de op de
civielrechtelijke vorderingen gewezen beslissingen, die uit eerstgenoemde voortvloeien;

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 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.

Nr. 203

Nr. 203
2'

KAMER -

BESCHERMING
SCHAPPIJ -

3 december 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- VOORWAARDEN.

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 enkel gelasten
als zij in haar beslissing vaststelt dat
de voorwaarden voor de wederopneming vervuld zijn (1). (Art. 20. Wet Bescherming Maatschappij.)

(ROUSSEAU)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5423)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 12 september 1986
gewezen door de commissie tot bescherming van de maatschappij bij
de psychiatrische afdeling van de
gevangenis te J amioulx;
Overwegende dat is beslist eiser,
gei'nterneerde, die op proef in vrijheid gesteld was, opnieuw op te nemen in een psychiatrische afdeling;
Overwegende dat krachtens artikel 20 van voornoemde wet een op
proef in vrijheid gestelde gei:nterneerde, op vordering van de procureur des Konings, opnieuw in een
psychiatrische afdeling kan worden
opgenomen wanneer in zijn gedragingen of zijn geestestoestand een
gevaar voor de maatschappij waarneembaar is, met name wanneer hij

3 december 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver- d h
1 d
d
· t
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden- 1--e-_e_m
__o_p_g_e_e_g_e_v_o_o_rw
__a_a_r_e~n_n_le_
de conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten · mrs. De Bruyn en
(1) Cass., 26 okt. 1982, A.R. nr. 7609
Biitzler
(A.C., 1982-83, nr 137).

Nr. 204
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in acht neemt; dat de commissie tot
bescherming van de maatschappij
vervolgens beslist de betrokkene opnieuw op te nemen in een door haar
aangewezen inrichting; dat ze nochtans eerst moet nagaan of aan de
voorwaarden voor wederopneming
voldaan is en zulks in haar beslissing moet vaststellen;
Overwegende dat de commissie
ten deze « de medisch-psychiatrische toestand onderzoekt van eiser
die door zijn raadsman werd vertegenwoordigd » en beslist dat << hij
zal worden ge:interneerd te Doornik
E.D.S. », op grond van de op 3 januari 1979 door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi gewezen beslissing waarbij de internering van
de betrokkene is bevolen in een van
de door de commissie tot bescherming van de maatschappij aan te
wijzen bijzondere inrichtingen;
Dat derhalve de beslissing niet
naar recht verantwoord is;

Nr. 204
2'

KAMER -

3 december 1986

VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN TERMIJN VOORRECHT VAN
RECHTSMACHT - ARREST VAN DE KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ
WORDT AANGENOMEN DAT ER VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN AANWEZIG ZIJN EN
AAN DE PROCUREUR-GENERAAL DE ZORG
WORDT OVERGELATEN TE HANDELEN ALS
NAAR RECHT.

1o Niet ontvankelijk is de voorziening

die v66r de eindbeslissing wordt ingesteld tegen het arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling, zonder uitspraak te doen ove1· een bevoegdheidsgeschil, aanneemt dat er
verzachtende omstandigheden aanwezig zijn en aan de procureur-generaal
bij het hoi van beroep de zorg overlaat
te handelen als naar recht t.a. v. een
verdachte met voorrecht van rechtsmacht en, wegens samenhang, t.a. v.
andere verdachten (1). (Artt. 416 en
479 Sv.)

(DELANDE, RENAVLT, CCVELIER)
ARREST ( verta/ing)

(A.R. nr. 5463)

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
grieven die zijn uiteengezet in de op
7 en 13 november 1986 op de griffie
van het Hof ingekomen geschriften
van eiser die niet kunnen leiden tot
cassatie zonder verwijzing, 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 anders samengestelde commissie tot bescherming van de
maatschappij bij de psychiatrische
afdeling van de gevangenis te Jamioulx.
3 december 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Helvetius - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 oktober 1986 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
I. Op de voorziening van Philippe
Cuvelier, verdachte:

Overwegende dat eiser afstand
doet van zijn voorziening;
II. Op de voorzieningen van Willy
Delande en Bruno Renault, verdachten:

Overwegende dat het arrest in de
uitspraak, na afloop van een met
toepassing van artikel 484 van het

1----------------(1) Cass., 23 okt. 1985,
(A.C., 1985-86, nr 121 ).

A.R

nr

4644
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Nr. 205

Wetboek van Strafvordering inge- de ontvankelijkheid van hun voorsteld onderzoek, vaststelt dat op de zieningen, verleent akte van de afrespectievelijk aan de derde (De- stand van de voorziening van Philiplande) en zesde (Renault) verdachte pe Cuvelier; verwerpt de twee overisub I ten laste gelegde feiten crimi- ge voorzieningen; veroordeelt iedere
nele straffe zijn gesteld; beslist dat eiser in de kosten van zijn voorzieer ten gunste van deze verdachten ning.
verzachtende omstandigheden be3 december 1986 - 2• kamer - Voorstaan waardoor er enkel grond zou
: de h. Screvens, voorzitter - Verbestaan om correctionele straffen op zitter
slaggever : de h. Willems - Gelijkluidente leggen voor de hierboven vermel- de conclusie van de h. Velu, advocaat-gede telastleggingen; aan de procu- neraal - Advocaten : mrs. Delahaye en
reur-generaal bij het hof van beroep Kirkpatrick.
de zorg overlaat om vervolgens te
handelen als naar recht ten aanzien
van die verdachten; voor het overige
zegt dat er geen grond bestaat om
de nietigheid of de niet-ontvankelijkheid van de vorderingen van de Nr. 205
procureur-generaal vast te stellen of
de heropening van de debatten te
1• KAMER - 4 december 1986
bevelen, en het hof van beroep,
kamer van inbeschuldigingstelling,
niet bevoegd verklaart om de bezwa· 1o BEZIT - ROERENDE GOEDEREN - DUBren te beoordelen;
BELZINNIG BEZIT - BEGRIP.
Overwegende dat krachtens artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering beroep in cassatie tegen 2° BEZIT - ROERENDE GOEDEREN - GEBREKEN VAN HET BEZIT- BEWIJSLAST.
voorbereidende arresten en arresten
van onderzoek of tegen in laatste
aanleg gewezen vonnissen van de- 3° BEWIJS - ALGEMENE BEGRIPPEN
BURGERLIJKE ZAKEN - BEZIT - ROERENDE
zelfde aard eerst openstaat na het
GOEDEREN- GEBREKEN VAN HET BEZITeindarrest of het eindvonnis, behalBEWIJSLAST.
ve wanneer het beroep gericht is
tegen een beslissing over een be4° EIGENDOM - ROERENDE EIGENDOM voegdheidsgeschil;
VORDERING TOT TERUGGAVE - BEWIJSMIDOverwegende dat het arrest geen
DEL.
beslissing is inzake bevoegdheid in
de zin van artikel 416 van het Wet- 5° BEWIJS - ALGEMENE BEGRIPPEN hoek van Strafvordering; dat het
BURGERLIJKE ZAKEN - ROERENDE EIGENeen voorbereidend arrest en een arDOM - VORDERING TOT TERUGGAVE - BErest van onderzoek is;
WIJSMIDDEL.
Dat de voorzieningen voor de
eindbeslissing zijn ingesteld en dus 6° TERUGVORDERING
ROERENDE
niet ontvankelijk zijn;
GOEDEREN - BEWIJSMIDDEL
1o Het bezit van roerende goederen is

Om die redenen, ongeacht de memories die door de eisers Willy Delande en Bruno Renault respectievelijk op 17 en 24 november 1986 ter
griffie van het Hof zijn neergelegd
en die geen betrekking hebben op

dubbelzinnig indien het, gelet op de
omstandigheden, vatbaar is voor verschillende interpretaties en met name
ingeval er twijfel bestaat of de bezitter
het goed onder zich heeft als eigenaar
dan wel als houder (1).

1---------------(1) Zie DE PAGE, dl. V., nrs. 1042 e.v., inz. nr
1054.
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2• en 3• H1j die beweert dat het door de
houder van roerende goederen aangevoerde bezit dubbelzinnig is, dient
zulks te bewijzen. Deze regel wordt
niet geschonden en aan de houder
wordt het bewijs van het deugdelijk
bezit niet opgelegd door het arrest dat
de dubbelzinnigheid van het bezit afJeidt uit de gezamenlijke gegevens van
de zaak (2).
4•, 5• en 6• De erfgenaam die teruggave

vordert van roerende goederen, die
volgens hem tot de nalatenschap van
zi;jn rechtsvoorganger behoren en die
zich in handen bevinden van een medeerfgenaam die de eigenaar ervan beweert te zijn, kan het bewijs van het
recht van eigendom op die goederen
Jeveren door alle middelen rechtens,
wanneer de medeerfgenaam, houder
van die goederen, zich niet op een ondubbelzinnig bezit kan beroepen (3).

(BILLEN, J., BILLEN S.
T. VAN DEN HAUTE, BILLEN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 5122)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 april 1985 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grond~et, 1315, 1341, 1350, 1352, 1353, 2229,
2230, 2279 van het Burgerlijk Wetboek
en 780 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest beslist dat bepaalde
roerende goederen, ~aarvan de eisers
houders ~aren, namelijk effecten, kasbons en obligaties ter ~aarde van ongeveer 4.000.000 frank, samen met de vervallen interesten, alsook liggend geld en
sommige meubelen, tot de nalatenschap
van ~ijlen Theophiel Billen behoorden;
dat het de stelling van de eisers ver~erpt, volgens de~elke zij samen met de
erflater de medei!igenaars van die goede(2) Zie Cass., 2 dec. 1971 (A.C., 1972, 326), 20
dec. 1974 (ibid., 1975, 478), DE PAGE, dl. V, nr.
1055.
(3) Zie DE PAGE, dl. III, nrs. 725 tot 730; dl.
V., nrs. 1054 en 1067 tot 1070; dl. VI, nrs. 122
·e.v.; DERJNE, VAN NESTE en VANDENBERGHE, Zal kenrecht, I, A, nr. 139, en I, B, nrs. 599 en 600.
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ren ~aren ge~eest en de erflater hun
zijn aandeel in die goederen had geschonken, en zijn beslissing laat stoelen
op de beschou~ng dat de eisers zich
vruchteloos tot staving van hun stelling
beriepen op het feit dat zij in het bezit
~aren van die betwiste goederen, dat
hun bezit dubbelzinnig was vermits niet
kon uitgemaakt ~orden of zij die goederen onder zich hadden als eigenaars dan
~el als samen~onenden met de erflater,
dat, gezien derhalve ten deze artikel
2279 van het Burgerlijk Wetboek niet
toepasselijk was, de vraag naar de eigendom van de betwiste goederen door vermoedens moest beslecht ~orden, en dat
uit een geheel van omstandigheden ~el
ke het bestreden arrest opsomt, afgeleid
moest ~orden dat de betwiste goederen
tot de nalatenschap van de erflater behoorden,
terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 2230 van het Burgerlijk Wetboek
steeds vermoed ~ordt dat men voor zichzelf en als eigenaar bezit, tenzij bewezen
~ordt dat men aanvankelijk het bezit
hield van een ander, en luidens de artikelen 1350 en 1352 van voormeld ~et
boek een ~ettelijk vermoeden hem, in
Mens voordeel het bestaat, ontslaat van
aile be~js, zodat, indien geen gegevens
voorhanden ~aren om uit te maken of
de eisers de bewste goederen onder
zich hielden als eigenaars dan ~el als
samen~onende met de erflater, het ~et
telijk vermoeden gold dat de eisers die
goederen als eigenaars bezaten, tenzij de
verweerders overeenkomstig artikel 1315
van het Burgerlijk Wetboek het tegendeel be~ezen - ~aaruit volgt dat het arrest, door, zoals hoger gezegd, te beschou~en en te beslissen dat de eisers
artikel 2279 van htlt Burgerlijk Wetboek
niet mochten inroepen omdat hun bezit
niet ondubbelzinnig ~as in de zin van
artikel 2229 van gezegd ~etboek, een
verkeerde toepassing maakt van de in
dit onderdeel ingeroepen ~ettelijke bepalingen en deze aldus schendt;
tweede onderdeel, ook in de veronderstelling dat de eisers ten onrechte inriepen dat ze de betwiste goederen in bezit
hielden, zoals bedoeld door artikel 2279
van het Burgerlijk Wetboek, hieruit niet
zonder meer afgeleid kon ~orden dat die
goederen tot het uitsluitend patrimonium
en aldus tot de nalatenschap van de erflater behoorden; de verweerders zulks
dienden te be~jzen overeenkomstig artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek, en
zij, als rechtverkrijgers van de erflater
en, gezien het bedrag der titels en bank-
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biljetten, overeenkomstig de artikelen
1341 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek
een bewijs door geschriften dienden te
leveren; waaruit volgt dat het arrest,
door zoals hager gezegd te beschouwen
en te beslissen dat, gezien ten deze artikel 2279 van voormeld wetboek niet toepasselijk was, het geschil betreffende de
eigendom van de kwestieuze goederen
door feitelijke vermoedens beslecht
moest worden, een verkeerde toepassing
maakt van de in dit onderdeel ingeroepen wettelijke bepalingen en deze aldus
schendt;
derde onderdeel, het arrest geen enkele reden aanduidt waarom ten deze afgeweken mocht of moest worden van de
door de eisers in hoger beroep genomen
conclusie ingeroepen regel, volgens dewelke verweerders door geschriften dienden te bewijzen dat de betwiste goederen tot de uitsluitende eigendom van de
erflater hadden behoord; waaruit volgt
dat de motivering van het arrest aan het
Hof niet toelaat na te gaan of de rechters een juiste toepassing hebben gemaakt van het voorschrift van de artikelen 1341 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek, derhalve geen afdoend antwoord inhoudt op gezegd verweermiddel
van de eisers, en derhalve niet voldoet
aan wat door de artikelen 97 van de
Grondwet en 780 van het Gerechtelijk
Wetboek wordt vereist;
vierde onderdeel, het arrest geen antwoord inhoudt op het middel waardoor
de eisers in hun in hoger beroep genamen conclusie hadden Iaten gelden dat
het door hen bewoonde huis eigendom
was van eiser en dat de gas- en propaanconvector deel uitmaakte van dit onroerend goed - zodat het arrest, door zonder meer te beslissen dat dit meubel tot
de nalatenschap van de erflater behoorde, een gebrek aan antwoord vertoont
dat gelijkstaat met een gebrek aan de
door de artikelen 97 van de Grondwet en
780 van het Gerechtelijk Wetboek vereiste motiveri11g :

Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de
partijen erfgenamen zijn van Theophiel Billen die ab intestato is overleden; dat de verweerders vorderen
dat de eisers, die met de erflater tot
diens overlijden hebben samengewoond, in de nalatenschap bepaalde
roerende goederen zouden inbrengen waarvan de erflater exclusief eigenaar was; dat de eisers aanvoeren
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dat die goederen door de erflater
met de inkomsten van de drie samenwonenden werden gekocht en
derhalve hun gemeenschappelijke
eigendom zijn;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bezit dubbelzinnig is ingeval het, gelet op de
omstandigheden, vatbaar is voor
verschillende interpretaties en met
name ingeval er twijfel bestaat of
de bezitter het goed onder zich heeft
als eigenaar dan wel als houder;
Overwegende dat het arrest, met
verwijzing « naar de exacte uiteenzetting van de eerste rechter met
betrekking tot de feitelijke omstandigheden van de zaak », oordeelt
« dat (de eisers) zich vruchteloos beroepen op het bezit van de litigieuze
waarden (artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek); dat dit bezit immers dubbelzinnig is, vermits niet
kan uitgemaakt worden of zij deze
goederen onder zich hebben als eigenaars of als samenwonenden met
de erflater »;
Dat de eerste rechter constateerde : « dat niet wordt betwist dat de
de cujus over een persoonlijke rekening beschikte bij de Kredietbank
(... ); dat anderzijds blijkt dat de de
cujus persoonlijk intekende op effecten bij de Kredietbank, dat aan
hem uitbetalingen van coupons en
uitkeerbare effecten werden gedaan,
welke betrekking hebben op de portefeuille van effecten ter waarde
van ongeveer 4.000.000 frank; dat deze waardedocumenten tevens afzonderlijk voorkwamen in de gemeenschappelijk betrokken woning; dat
(eiser) toegeeft dat deze waardebescheiden door de de cujus werden
aangekocht ter waarde van 4.000.000
frank en dat ze op naam zijn van
zijn overleden broeder; (... ) dat volgens voorgelegde stukken, de T.V.,
de propaan- en gasconvector eigendom zijn van de de cujus ( ... ) »;
Overwegende dat het arrest, door
uit die vaststellingen de gevolgtrekking te maken dat het bezit van de
eisers dubbelzinnig is, de bewijslast
van het deugdelijk bezit niet op de
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eisers, houders van de goederen,
legt en het bij de wet in het voordeel van de bezitter ingestelde weerlegbaar vermoeden van deugdelijk
bezit niet miskent;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede en het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de vordering
van de verweerders volgens het arrest niet strekt tot teruggave van
roerende goederen door een houder
op grond van een beding van teruggave, maar tot revindicatie door de
verweerders, als erfgenamen van
wijlen Theofiel Billen, tegen de eisers, als med~erfgenamen, van diezelfde goederen, als behorende tot
de nalatenschap, van welke goederen de eisers beweren dat zij elk
voor een derde uitsluitend eigenaar
zijn;
Dat, nu de eisers zich niet op hun
bezit kunnen beroepen omdat het
dubbelzinnig wordt geacht, de verweerders hun eigendomsrecht door
alle middelen kunnen bewijzen, inzonderheid door vermoedens voortvloeiende uit akten en geschriften of
andere feitelijke gegevens;
Dat het arrest, door ten deze te
oordelen dat « bij gebrek aan toepassing van artikel 2279 (van het)
Burgerlijk Wetboek, het bewijs van
eigendom met alle rechtsmiddelen
kan geleverd worden, dat de rechter
daarbij de verschillende " eigendomsvermoedens" dient te onderzoeken en de beste vermoedens
dient te laten zegevieren », de conclusie van de eisers ten betoge dat
het bewijs door geschriften moest
worden geleverd, verwerpt en beantwoordt, en de artikelen 2279, 1315,
1341 en 1353 van het Burgerlijk Wethoek niet schendt;
Dat de onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;
Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest de beslissing dat de eflater persoonlijk en
exclusief eigenaar was van de gasen propaanconvector, laat steunen

op de vaststelling dat dit toestel op
zijn naam gefactureerd werd;
Overwegende dat het arrest aldus
antwoordt op de conclusie van de eisers, waarbij deze andere bewijsmiddelen aanvoerden;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
4 december 1986 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Matthijs Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven - Advocaat: mr.
Bayart.
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KAMER -

4 december 1986

HUUR VAN GOEDEREN -

PACHT
VERGOEDING VERSCHULDIGD AAN DE UITTREDENDE PACHTER - BIJKOMENDE VERGOEDING - BEGRIP.

De bijkomende vergoeding, waarvan
sprake is in art. 46 Pachtwet en die is
verschuldigd aan de pachter van landeigendommen wiens pacht een einde
neemt ten gevolge van opzegging met
toepassing o.a. van art. 7, U', van die
wet, is te vergelijken met die welke
een onteigenend bestuur aan een pachter verschuldigd is bij onteigening ten
algemenen nutte (1).

1---------------(1) Zie Gedr. St., Senaat, zitt. 1964-1965, verslag nr. 295, biz. 19 en 47; Pari. Hand., Senaat,
verg. van 7 en 8 april 1965, biz. 1569, 1570,
1571, 1582, 1583, 1592, 1593; Gedr. St., Kamer,
zitt. 1965-1966, Amendementen van de h. Deno!£, nr. 95/3, biz. 13, en aanvul!end verslag,
nr. 95/10, biz. 3; H. CLOSON, Le bail a ferme, 5e
uitgave, biz. 252 en 284; R. EECKLOO, Pacht en
voorkoop, nrs. 618 en 624; H. D'UDEKEM en I.
SNICK, Het Pachti"echt, nr. 461; S. SEVENS en G.
TRAEST, « Pacht », A.P.R., nrs. 337 en 338; Novelles, dl. VI, dl. 3, « Le bail a ferme et le droit
de preemption », nr. 360; Repedoim notal"ial,
dl. VIII, boek II, « Le bail a ferme et le droit
de preemption », biz. 9L

HOF VAN CASSATIE

452

(VANHOLLEBEKE M., VANHOLLEBEKE G.
T. WESTVLAAMSE INTERCOMUNALE VOOR
ECONOMISCHE EXPANSIE EN RECONVERSIE)
ARREST

(A.R. nr. 5123)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 16 april 1985 in hoger
beroep door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk gewezen;
Overwegende dat de rechtbank
vaststelt : 1. dat verweerster een publiekrechtelijke rechtspersoon is;
2. dat verweerster op 10 april 1975
aan de pachters opzegging liet betekenen tegen 1 augustus 1975 « tot
verwezenlijking van openbaar nut »;
3. dat de vrederechter, bij vonnis
van 8 oktober 1975,; « bij toepassing
van artikel 7, 9", van de Pachtwet
besliste dat slechts bij het verstrijken van de lopende pachtperiode
een einde aan de pacht kon worden
gesteld, weshalve de opzegging eerst
vanaf 1 oktober 1981 geldig werd
verklaard »; 4. dat de partijen op 19
augustus 1981 vrijwillig voor de vrederechter zijn verschenen « en zich
akkoord (verklaarden) om een deskundige te laten benoemen » met de
opdracht die in het bestreden vonnis
wordt weergegeven;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 46 en,
voor zoveel nodig, 25 en 26 van de Pachtwet, vormende afdeling III van hoofdstuk II van titel VIII van hoek III van
het Burgerlijk Wetboek, als ingevoegd
bij de wet van 4 november 1969,
doordat de rechtbank van eerste aanleg in de bestreden beslissing met betrekking tot de schadevergoeding verschuldigd ingevolge verlies aan gebouwen, na te hebben vastgesteld dat artikel
26 van de Pachtwet de vergoeding bedoelt, toekomend aan de uittredende
pachter betreffende door hem opgerichte
gebouwen en uitgevoerde werken tijdens
de pachtperiode waarin hij nog geen geldige pachtopzegging had ontvangen, en
dat vereist wordt dat het om gebouwen
of werken gaat die noodzakelijk zijn
voor de bewoonbaarheid van het pachtgoed of welke dienstig zijn voor de exploitatie van het pachtgoed en welke
stroken met de bestemming ervan (zoals
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voorgeschreven door artikel 25 van de
Pachtwet), en dat de verbeteringen aan
bestaande gebouwen door artikel 45 van
de Pachtwet wordt geregeld, oordeelt dat
artikel 46 van de Pachtwet « de bijkomende vergoeding (behandelt) welke verschuldigd is aan de uittredende pachter
in bepaalde gevallen en, onder meer,
wanneer aan zijn pacht een einde gesteld werd krachtens een opzegging door
een openbaar bestuur of een publiekrechtelijke rechtspersoon voor doeleinden van algemeen belang, (dat) geenszins {blijkt) dat de wetgever de bedoeling
heeft gehad af te wijken van de bepalingen van de artikelen 25 en 26 van de
Pachtwet betreffende de vereisten tot
vergoeding en de wijze van vergoeding
wegens de oprichting van gebouwen en
het uitvoeren van werken, ( ... dat het) inderdaad onwaarschijnlijk voor(komt) dat
het de bedoeling van de wetgever zou geweest zijn dat de pachter, in de gevallen
bedoeld door artikel 46, ook een vergoeding zou ontvangen voor de oprichting
van gebouwen die niet stroken met de
bestemming van het verpachte goed of
dat thans geen onderscheid meer bestaat
tussen de vergoedingen die hem verschuldigd zijn wegens gebouwen die met
of zonder schriftelijke toestemming van
de verpachter of machtiging van de vrederechter werden opgericht, (en dat ...)
derhalve de vergoeding wegens oprichting van gebouwen of uitvoering van
werken (dient) te worden berekend volgens de voorschriften van artikel 26 van
de Pachtwet », en een deskundige met
opdracht tot raming dezer vergoedingen
belast op grond van de maatstaven vervat in artikel 26 van de Pachtwet,

terwijl artikel 46 van de Pachtwet, in
de bijzondere gevallen die het opsomt,
voor de opgezegde pachter een bijkomende vergoeding voorziet die ertoe
strekt zijn algehele schade te dekken, en
voor de vaststelling waarvan bepaalde,
niet limitatief opgesomde criteria worden
vermeld; deze bijkomende vergoeding
derhalve de pachter moet schadeloos
stellen alsof hij het slachtoffer van een
onteigening ware geweest, zoals door de
wetgever, bij de voorbereiding van de
Pachtwet uitdrukkelijk erkend, zodat het
verlies, uit het patrimonium van de
pachter, van gebouwen die hijzelf heeft
opgetrokken, dient te worden vergoed op
een wijze dat het, door dit verlies voor
de pachter ontstane nadeel volledig
wordt opgevangen; de bepalingen van de
artikelen 25 en 26 van de Pachtwet er '
daarentegen toe strekken een bereke-
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ningmodaliteit vast te leggen voor de
vergoeding waarop de pachter recht
heeft die, hetzij met de instemming, hetzij zonder het medeweten van de verpachter, gebouwen heeft opgericht, zonder nochtans de bedoeling te hebben de
gehele schade, zoals de pachter die in
concreto ervaart, te vergoeden; integendeel ook de belangen van de verpachter
werden in aanmerking genomen voor de
vaststelling van de berekeningsmodaliteiten van de vergoeding, zodat de pachter
niet noodzakelijk vergoed wordt voor de
volledige schade die hij lijdt; zodat het
bestreden vonnis, door te oordelen dat
de wetgever bij de opstelling van artikel
46 van de Pachtwet niet heeft afgeweken
van de berekeningsmodaliteiten vastgelegd in artikel 26 van de Pachtwet, voor
de raming van de schade bij de pachter,
wegens verlies van gebouwen, de draagwijdte en de zin van artikel 46 van de
Pachtwet miskent en het toepassingsgebied ervan onwettig beperkt (schending
van de artikelen 46 en, voor zoveel nodig, 25 en 26 van de Pachtwet) :

Overwegende dat het bestreden
vonnis vaststelt dat « bij toepassing
van artikel 7, 9", van de Pachtwet
(... ) bij het verstrijken van de lopende pachtperiode een einde aan de
pacht » werd gemaakt; dat artikel 7,
9", als ernstige reden van opzegging
vermeldt : << De aanwending van percelen voor doeleinden van algemeen
belang door een openbaar bestuur
of een publiekrechtelijke rechtspersoon »;
Overwegende dat de artikelen 25
en 26 van de Pachtwet de vergoeding bepalen die de pachter, die de
kosten van gebouwen en werken
heeft gedragen, ontvangt bij het verstrijken van de pacht;
Overwegende dat artikel 46, eerste lid, luidt: << Naast de in het (artikel 45) bepaalde vergoeding bij het
verlaten van het gepachte goed is
een bijkomende vergoeding tot beloop van de geleden schade verschuldigd aan de pachter van landeigendommen wiens pacht een einde
heeft genomen ten gevolge van op'zegging, met toepassing van het bepaalde in de artikelen 6, 2" en 4", en
7, 9", 10" en 11" »; dat het tweede lid
van artikel 46 een reeks schadepos~en opsomt, doch niet beperkend;
1
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Overwegende dat zowel de tekst
van artikel 46 als de parlementaire
voorbereiding van de Pachtwet aantonen dat de wetgever met << een bijkomende vergoeding tot beloop van
de geleden schade » bedoelt een vergoeding die te vergelijken is met die
welke een onteigenend bestuur aan
een pachter verschuldigd is bij onteigening voor openbaar nut; dat,
met name voor het geval van artikel
6, 4", waarnaar artikel 46 eveneens
verwijst, uitdrukkelijk is gezegd dat
de vergoeding gelijk zou zijn aan de
vergoeding bij onteigening;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, door de beslissing te granden op de overweging dat artikel 46,
eerste lid, van de Pachtwet niet afwijkt van de bepalingen van de artikelen 25 en 26 van de Pachtwet betreffende de vereisten tot vergoeding en de wijze van vergoeding
wegens de oprichting van gebouwen
en het uitvoeren van werken », artikel 46, eerste lid, schendt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat het eerste middel, al ware het gegrond, tot geen
ruimere cassatie kan leiden en derhalve niet ontvankelijk is bij gebrek
aan belang;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet op de vordering, die
steunt op artikel 46, eerste lid, van
de Pachtwet, tot vergoeding wegens
gebouwen en werken, en oordeelt
over de kosten; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brugge, zetelende in hager beroep.
4 december 1986 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Biitzler en De Gryse.
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krachtigd in artikel 1612 van het Burgerlijk Wetboek, en van artikel 9 van de wet
van 11 juni 1874, opgenomen in de titels
1• KAMER - 4 december 1986
X en XI van het Wetboek van Koophandel (Verzekeringswet),
doorqat het arrest, na vastgesteld te
1° OVEREENKOMST
UITLEGGING
hebben, enerzijds, « dat de tekst van arDOOR DE FEITENRECHTER - REGEL VAN
tikel XI, 1, eerste lid, van de polis als
ART. 1162 B.W. - TOEPASSINGSGEBIED.
volgt luidt : de contractant die door ontveinzing, verzwijging of valse verklaring
de maatschappij (eiseres) in dwaling zal
2° OVEREENKOMST
VERBINDENDE
gebracht hebben, hetzij betreffende de
KRACHT - BEDING WAARBIJ WORDT AFGEaard van de uitgebate onderneming hetWEKEN VAN DE REGEL VAN DE EXCEPTIE
zij betreffende het bedrag van de bezolVAN NIET-UITVOERING - GEVOLG.
digingen, zal van aile rechten op de
1" Art. 1162 B. W. wordt geschonden door waarborg van de maatschappij vervallen
de feitenrechter die van die wettelijke zijn », en « dat (eiseres) haar exceptie
bepaling toepassing maakt zonder te van verval steunt op het feit dat (veronderzoeken of het niet mogelijk is de weerder) in de loonaangiften voor de jazin van de overeenkomst met zeker- ren 1971 en 1972 geen gewag gemaakt
heid vast te stellen aan de hand van heeft va~ de lonen die aan De Muynck
de gegevens binnen en buiten de akte waren mtbetaald », anderzijds dat (verweerder) aangifte deed van de lonen van
die hem zijn voorgelegd (1).
De Muynck voor de jaren 1970 en 1973
2" De verbindende kracht van een over- doch niet voor de jaren 1971 en 1972'
eenkomst wordt miskend door de rech- niettemin beslist dat de vordering van ei:
ter die weigert integraal toepassing te seres ongegrond is, op grond : « dat het
geven aan een sanctie die in die over- bewijs van verval op de verzekeraar beeenkomst is bedongen, met afwijking rust (...); dat de bedingen van vervailenvan het algemeen rechtsbeginsel val- verklaring afwijken van bet gemeen
gens hetwelk de partijen in een weder- r:cht; (dat) zij immers een toepassing
kerige overeenkomst zich op de excep- u1tmaken van de exceptio non adimpleti
tie van niet-uitvoering kunnen beroe- contractus waarvan de gegrondheid aan
pen, op de enkele grand dat, aangezien de beoordeling van de rechter dient onhet om een van het gemeen recht af- derworpen te worden; dat zij dan ook be·wijkend beding gaat, dit dan oak op perkend moet uitgelegd worden; dat zij
beperkende wijze dient te worden uit- krachtens artikel1162 van het Burgerlijk
Wetboek bovendien moeten ge!nterpre ..
gelegd. (Art. 1134 B.W.)
teerd worden ten voordele van degene
die zich verbonden heeft, met name de
verzekerde; dat in het Iicht van bovenstaan~~ i~terpretatieregels (eiseres) het
(DE SCHELDE N.V. T. MEURRENS)
beWIJS met Ievert dat de verzwijgingen
van (verweerder) aanleiding geven tot
ARREST
verval van de voordelen van de polis »,
terwijl, ...
(A.R. nr. 5184)
zesde onderdeel, artikel 1162 van het
HET HOF; - Gelet op het bestre- Burgerlijk Wetboek, waarin wordt bedat, i_n geval van twijfel, de overden arrest, op 23 april 1985 door het paald
eenkomst mtgelegd wordt ten nadele van
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
hem die bedongen heeft en ten voordele
Over het middel, afgeleid uit de schen- van hem die zich verbonden heeft aileen
ding van de artikelen 1134, 1162, 1612, dan toepasselijk is wanneer twilfel be1317, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk staat over de draagwijdte van de over·
Wetboek, 97 van de Grondwet, van het eenkomst en er slechts twijfel is wan:
algemeen rechtsbeginsel van de exceptie n.eer het de rechter niet mogelijk is de
van niet-uitvoering van overeenkomsten zm van de overeenkomst of van het be
(exceptie non adimpleti contractus), be- ding met zekerheid vast te stellen aar
de hand van de gegevens binnen en bui'
ten de akte die hem voorgelegd zijn zo
(1) Cass., 28 okt. 1983 A.R. nr. 3933
dat het arrest artikel 1162 van het Bui
(A.C., 1983-84, nr. 123).
'
gerlijk Wetboek schendt door op gronl
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van dit artikel het beding van vervallenverklaring in artikel XI, 1, van de verzekerin.gsovereenkomst in het voordeel van
de verzekerde, in casu verweerder, uit te
leggen zonder vast te stellen dat de
draagwijdte van hoger genoemd beding
voor twijfel vatbaar was (schending van
artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek);
zevende onderdeel, het arrest, in de
mate dat het de contractueel overeengekomen vervallenverklaring, ondanks de
vastgestelde « verzwijging », niet heeft
willen toepassen, omdat << bedingen van
vervallenverklaring afwijken van het gemeen recht », enerzijds, miskenning inhoudt van de verbindende kracht van de
overeenkomst, derhalve van artikel 1134
van het Burgerlijk Wetboek, daar de loutere vaststelling dat een overeengekomen beding zou « afwijken van het gemeen recht » geenszins toelaat dit beding niet toe te passen, anderzijds scherrding inhoudt van artikel 9 van de wet
van 11 juni 1874, opgenomen in de titels
X en XI van het Wetboek van Koophandel (de Verzekeringswet) dat « elke verzwijging » vanwege de verzekerde, in de
door dit artikel bepaalde voorwaarden,
met een sanctie van nietigheid beteugelt,
zodat de litigieuze contractuele bepaling
geenszins afwijkt van het gemene verzekeringsrecht, doch er slechts een - wat
de sanctie betreft - gemilderde toepassing van uitmaakt;

Wat het zesde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt : dat eiseres tegen verweerder een rechtsvordering heeft ingesteld tot terugbetaling van de vergoedingen die zij
als arbeidsongevallenverzekeraar ingevolge een met verweerder op 19
december 1961 gesloten verzekeringsovereenkomst aan de rechthebbenden van Maurice De Muynck,
die bij verweerder was tewerkgesteld en op 1 juni 1973 getroffen
werd door een arbeidsongeval, heeft
moeten uitkeren; dat eiseres haar
regresvordering grondt op het verval van de verzekering, krachtens
het beding vervat in artikel XI, 1,
eerste lid, van de polis, dat luidt :
« De contractant die door ontveinzing, verzwijging of valse verklaring
de maatschappij in dwaling zal gebracht hebben (... ) betreffende het
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bedrag van de bezoldigingen, zal
van alle rechten op de waarborg van
de maatschappij vervallen zijn »;
Overwegende dat het arrest, na te
hebben geconstateerd dat verweerder bij eiseres « aangifte deed van de
lonen van De Muynck voor de jaren
1970 en 1973, doch niet voor de jaren 1971 en 1972 », de regresvordering van eiseres afwijst op grond
dat, nu een beding van vervallenverklaring beperkend en krachtens artikel 1162 van het Burgerlijk Wethoek ten voordele van de verzekerde
moet worden uitgelegd, eiseres « het
bewijs niet levert dat de verzwijgingen (van verweerder) aanleiding geven tot verval van de voordelen van
de polis »;
Overwegende dat artikel 1162 van
het Burgerlijk Wetboek slechts toepassing vindt wanneer het de rechter niet mogelijk is de zin van een
overeenkomst of beding met zekerheid vast te stellen aan de hand van
de gegevens binnen en buiten de akte, die hem zijn voorgelegd;
Overwegende dat het arrest artikel1162 van het Burgerlijk Wetboek
schendt, nu het die bepaling toepast
zonder na te gaan of het de appelrechters al dan niet mogelijk was de
zin en de draagwijdte van het beding met zekerheid vast te stellen
aan de hand van de gegevens binnen en buiten de polis;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat het zevende onderdeel betreft:
Overwegende dat de beslissing
nog berust op de reden << dat de bedingen van vervallenverklaring afwijken van het gemeen recht; dat zij
immers een toepassing uitmaken
van de exceptio non adimpleti contractus waarvan de gegrondheid aan
de beoordeling van de rechter client
onderworpen te worden; dat zij dan
ook beperkend dienen uitgelegd te
worden»;
Overwegende dat, nu partijen vermogen af te wijken van de regel dat
iedere partij bij een wederkerige
overeenkomst zich op de wanpresta-
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tie van de wederpartij kan beroepen
om haar eigen verbintenissen niet
uit te voeren, de enkele omstandigheid dat een beding van een overeenko:r;nst zodanige afwijking insluit,
naar recht niet tot de gevolgtrekking kan leiden dat een partij van
de eventueel bij dat beding bepaalde
sanctie geheel of ten dele wordt ontslagen, onder voorwendsel van een
beperkende interpretatie;
Dat het arrest, met de aangehaalde overweging, artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Overwegende dat het Hof wegens
de hierna uit te spreken volledige
cassatie niet behoeft uitspraak te
doen over de overige onderdelen;

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 a13-n de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
4 december 1986 - 1" kamer - Voorzitter : de Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggevez· : de h. Matthijs - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en Delahaye.
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1° RECHTBANKEN -

VERZOEKSCHRIIT
TOT ONTI'REKKING VAN DE ZAAK AAN DE
RECHTER, ALS BEDOELD IN DE ARTT. 648 EN
652 TOT 657 GER.W. - VERZUIM VAN DE
RECHTER DE ZAAK TE BERECHTEN DIE HIJ
IN BERAAD HEEFr GENOMEN - OVERMACHT
- GEVOLG.
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2° RECHTBANKEN

VERZOEKSCHRIIT
TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE
RECHTER, ALS BEDOELD IN DE ARTT. 648 EN
652 TOT 657 GER.W. - VERWIJZING VAN DE
ZAAK- AANWIJZING VAN DE RECHTER NAAR
WIE DE ZAAK WORDT VERWEZEN.

1" Bij de toetsing van een verzoekschrift

tot onttrekking van de zaak aan de
recbter omdat deze gedurende meer
dan zes maanden beeft verzuimd een
zaak te berecbten die hij in beraad
beeft genomen, mag bet Hoi weliswaar rekening bouden met de omstandigbeden van de zaak en onder meer
met een toestand van overmacht, maar
moet het niettemin, bij zijn beslissing,
als doorslaggevende factor de belangen van een goede recbtsbedeling
in aanmerking nemen (1).
2" Wanneer bet Hoi een zaak onttrekt

aan de rechter die gedurende meer
dan zes maanden verzuimd beeft de
zaak te berecbten die hij in beraad
heeft genomen, wijst bet de recbter
aan naar wie bet de zaak verwijst; het
kan de zaak verwijzen naar hetzelfde
gerecbt, anders samengesteld (2).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ BET HOF VAN
BEROEP TE BRUSSEL IN ZAKE JAVOR,
COLLIGNON, PATROONKAS N.V. T. ALGEMENE
VERZEKERINGEN N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7771)

HET HOF;
Gelet op het
verzoekschrift van de procureurgeneraal bij het Hof van Beroep te
Brussel, dat op 24 september 1986
ter griffie van het Hof is ingediend
en strekt tot onttrekking van de
zaak die op de algemene rol van de
Rechtbank van Koophandel te
Brussel is ingeschreven onder het
nummer 1017/85, aan mevr. Maquet,
rechter, en aan de heren Van Maele
en Pevtchin, rechters in handelszaken;
Gelet op 's Hofs arrest van 30
oktober 1986, dat de mededeling
beveelt;
(1) en (2) Cass., 9 dec. 1977 (A.C., 1978, 437);
zie Cass., 5 april 1984, A.R. nr. 4462
(ibid., 1983-84, nr. 453).
.
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Gelet op de verklaringen van de
genoemde rechters in handelszaken,
onderaan op de uitgifte van het
arrest van 30 oktober 1986;
Overwegende dat mevr. de rechter
Maquet geen enkele verklaring in
de bij de wet voorgeschreven vorm
heeft gedaan;
Overwegende dat het verzoekschrift hierop is gegrond dat de
rechters,
die
daarin
worden
vermeld, gedurende meer dan zes
maanden hebben verzuimd de zaak
te berechten die zij in beraad
hebben genomen;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat die rechters gedurende meer dan zes maanden
hebben verzuimd de voornoemde
zaak te berechten, hoewel zij deze
in beraad hadden genomen; dat de
dag voor de uitspraak zelfs niet is
vastgesteld;
Overwegende dat ten deze geen
overmacht, ook niet de gezondheidstoestand van mevr. de rechter
Maquet, opweegt tegen de noodzaak
om, in het belang van een goede
rechtsbedeling, elke mogelijkheid,
tot het verder uitblijven van de
beslissing over de zaak, uit te
sluiten;
Dat het verzoekschrift gegrond is;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de brief van mevr. de
rechter Maquet, die op 19 november
1986 aan de heer procureur-generaal
bij het Hof is gestuurd, nu die brief
niet in overeenstemming is met de
rechtspleging bepaald bij artikel
656, 1°, van het Gerechtelijk
Wetboek en aangewezen in het
arrest van 30 oktober 1986, onttrekt
de zaak, ingeschreven op de algemene rol van de Rechtbank van
Koophandel te Brussel onder het
rmmmer 1017/85, aan mevr. Maquet,
~echter in de rechtbank van kooplandel, en aan de heren Van Maele
m Pevtchin, rechters in handels-

zaken; verwijst de zaak naar de
anders samengestelde Rechtbank
van Koophandel te Brussel; laat de
kosten ten laste van de Staat.
4 december 1986 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Sace
Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal.
Op dezelfde dag zijn drieendertig arresten
in dezelfde zin gewezen tot onttrekking van
zaken aan mevr. de rechter Maquet en aan de
rechters in handelszaken die met haar zitting
hadden.
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VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN VOORRECHT VAN DE LEVERANCIER VAN BEDRIJFSUITRUSTINGSMATERIAAL - BEGRIP.

Voor de toepassing van de artt. 20, 5',
Hypotheekwet en 546 Faillissementswet tot regeling, bij faillissement, van
het voorrecht van de leverancier van
bedrijfsuitrustingsmateriaal gebruikt
in nijverheids-, handels- of ambachtelijke ondernemingen, brengt de omstandigheid dat de verkochte goederen
deel uitmaken of kunnen uitmaken
van de handelszaak op zichzelf niet
noodzakelijk mee dat zij als bedrijfsuitrustingsmateriaal dienen te worden
aangemerkt (1).

l---------------(1) Zie P. CoPPENS, « Examen de jurisprudence (1965-1968), Les faillites et les concordats », in Rev. crit. jur. beige, 1969, nr. 77, biz.
437 en 438; J. HEENEN, « Les garanties d'un
vendeur de meubles et leurs avatars », in Rev.
crit. jur. beige, 1773, nr. 12, biz. 17 en 18;
P. COPPENS, « Examen de jurisprudence (1969
tot 1974), Les faillites et les concordats », in
Rev. crit. jur. beige, 1974, nr. 92, biz. 464 tot
466; L. FREDERICQ, Handboek van Belgisch
Handeisrecht, d. I, Brussel, 1976, biz. 402 en
407; P. HEURTERRE, « Overzicht van rechtspraak (1971-1976), Voorrechten en hypotheken », in Tijdschr. v. p1-ivaatr., 1978, nrs. 98 tot
101, biz. 1205 tot 1207; E. SCHREUDER, « La protection juridique du vendeur non paye d'effets

{Zie vervoig nota voigende biz.)
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(« GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORATION CONTINENTAL " VENNOOTSCHAP NAAR
AMERIKAANS RECHT T. MRS. SCHEEPERS A.M.,
SCHEEPERS J. - CURATOREN IN RET FAILLISSEMENT 0. MEVIS N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 5078)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 februari 1985 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 546 van titel I van
hoek III van het Wethoek van Koophandel, gewijzigd hij de wet van 29 juli 1957
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de opname van de
schuldvordering van eiseres ten hedrage
van 4.316.341 frank heveelt in het gewoon passief in plaats van in het bevoorrecht passief van het faillissement van
de N.V. 0. Mevis, op grond: dat voormeld hedrag voortspruit uit de verkoop
door de curatoren van 19 wagens die
door eiseres aan de gefailleerde (garagehouder) verkocht werden; dat het voorrecht, door de wet ingesteld ten voordele
van de verkoper van roerende goederen,
in geval van faillissement niet wordt toegelaten, behalve (en mits naleving van
puhliciteitsvoorschriften waarover ten
deze geen hetwisting hestaat) ten voordele van de leveranciers van machines, toestellen, gereedschap en andere hedrijfsuitrustingsmaterieel, gehruikt in nijverheids-, handels- of ambachtelijke ondernemingen; dat eiseres aanvoert dat een
handelaar (garagist) geen handel kan
drijven zonder stock en (hehoudens uitzonderingen) evenmin zonder etalage of
showroom waar de voorwerpen (auto's)
aan het puhliek te koop worden aangehoden; dat eiseres hieruit ten onrechte afleidt dat voormeld artikel op de door
haar aan de gefailleerde verkochte goederen toepasselijk zou zijn; dat uit geen
enkele wettelijke hepaling blijkt dat de
in artikel 546, tweede lid, van het Wet(Vervolg nota van vorige biz.)
», in Annales de Ja Faculte d'economie et de sciences sociales de Liege, 24ste

mobiliers

jaargang, 1979, nrs. 1 en 2, blz. 56 tot 62;
J.L. LEDOUX, « Chronique de jurisprudence,
Les suretes reelles (1975-1960) », in J.T., 1981,
nr. 63, blz. 324; A.CLOQUET, « Les concordats et
la faillite », in Les Novelles, Droit commercial,
d. IV, Brussel, 1965', nrs. 2026 tot 2037
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hoek van Koophandel hedoelde uitzondering hetrekking zou hehben op alles wat
nodig of nuttig is om een bepaalde handel te drijven; dat evenmin hlijkt dat artikel 546, tweede lid, van het Wetboek
van Koophandel betrekking zou hebben
op alles wat van het handelsfonds deel
uitmaakt; dat uit voormeld artikel integendeel blijkt dat het slechts betrekking
heeft op machines, toestellen, gereedschap en andere bedrijfsuitrustingsmaterieel, gebruikt in nijverheids-, handelsof ambachtelijke ondernemingen; dat de
door eiseres aan de gefailleerde verkochte auto's geen bedrijfsuitrustingsmaterieel zijn die in de garage gebruikt werden; dat dit « gebruik van bedrijfsuitrustingsmaterieel » ten deze ook niet kan
afgeleid worden uit de omstandigheid
dat de kwestieuze auto's tijdelijk als
« model » in de garage uitgestald stonden; dat, zo voor de toepassing van artikel 546, tweede lid, van het Wethoek van
Koophandel het affectief gebruik van het
bedrijfsuitrustingsmaterieel
misschien
niet vereist zou zijn, deze goederen toch
minstens met dat doel moesten gekocht
zijn, quod non,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar appelconclusie uitdrukkelijk had
aangevoerd dat de wagens in kwestie
dienden te worden aangemerkt als bedrijfsuitrustingsmaterieel, vermits ze
niet bestemd waren voor de verkoop,
maar wei om als model te worden gebruikt en hezichtigd door potentiiHe kopers, om publiciteit voor de handelsonderneming te voeren en om de verkoop
mogelijk te maken en te bevorderen (zie
blz. 2, alinea's 4, 5 en 7, blz. 3, alinea 2);
het arrest, zonder op dit uitdrukkelijk
verweer te antwoorden, beslist dat het
« gebruik van bedrijfsuitrustingsmaterieel » niet kan worden afgeleid uit de
omstandigheid dat deze als model in de
garage stonden (schending van artikel 97
van de Grondwet);
tweede onderdeel, de wagens in kwestie, die bestemd waren om als model gebruikt en bezichtigd te worden door potentiiHe kopers, om publiciteit voor de
onderneming te voeren en om de verkoop mogelijk te maken en te bevorderen, wel dienen te worden aangemerkt
als « bedrijfsuitrustingsmaterieel >>, vermits ze niet bestemd waren voor de verkoop maar gebruikt werden voor de ex- ,
ploitatie van de onderneming en vermits ;
ze bovendien als tentoonstellingsmodel ·
deel uitmaakten van de uitrusting van
de gefailleerde garage (schending van ar-·
tikel 546, tweede lid, van het Wetboek'
van Koophandel);
I
1
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derde onderdeel, artikel 546, tweede
lid, van het Wetboek van Koophandel
geenszins vereist dat het bedrijfsuitrustingsmaterieel bestendig van de onder?eming deel uitmaakt, zodat de toepassmg
van het voorrecht niet mocht geweigerd
worden enkel omdat de wagens in kwestie slechts tijdelijk als model in de garage uitgestald werden (schending van artikel 546, tweede lid, van het Wetboek
van Koophandel);
vierde onderdeel, eiseres in haar appelconclusie uitdrukkelijk had aangevoerd dat de wagens in kwestie door de
gefailleerde gekocht werden om in zijn
showroom te worden tentoongesteld, vermits het geen bestelling betrof van reeds
op voorhand door individuele kopers bestelde wagens, maar het integendeel een
globale bestelling betrof van modellen
voor de toonzaal (blz. 3, alinea 6); het arrest, zonder op dit uitdrukkelijk verweer
te antwoorden, beslist dat de wagens
niet gekocht werden om effectief in de
onderneming gebruikt te worden (schending van artikel 97 van de Grondwet);
vijfde onderdeel, de wagens in kwestie
m ieder geval deel uitmaakten van het
handelsfonds van de gefailleerde; het
handelsfonds zelf onafscheidelijk is verbonden met de exploitatie van de onderneming en dat de wagens in kwestie, als
deel van dit handelsfonds, alleszins ook
:rechtstreeks dienden voor de exploitatie,
zodat zij als « bedrijfsuitrustingsmaterieel » dienden te worden aangemerkt
(schending van artikel 546, tweede lid,
van het Wetboek van Koophandel) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat eiseres in haar condusie aanvoerde dat de wagens niet
bestemd waren voor de verkoop,
maar wei om als model te worden
,:rebruikt en bezichtigd door potentiele kopers, om publiciteit voor de
handelsonderneming te voeren en
om de verkoop mogelijk te maken
~n te bevorderen;
Overwegende dat eiseres aldus in
1aar conclusie, naar in het onderJ_eel beweerd wordt, aan de door de
;efailleerde gekochte auto's een uit:luitende bestemming van reclame,
·erkoopbevordering en dergelijke
ou hebben toegeschreven;
Dat eiseres echter geen conclusie
1 die zin heeft genomen; dat in de
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aangewezen passussen niet aangevoerd werd dat de wagens niet voor
verkoop bestemd waren;
Dat het onderdeel, dat aan het arrest verwijt dat het niet antwoordt
op een betoog, dat evenwel niet gevoerd werd voor de feitenrechter,
feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
uitgaat van een bepaalde bestemming die het aan de door de gefailleerde gekochte wagens toeschrijft;
Dat het arrest die bestemming
niet aan de wagens toeschrijft;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest oordeelt « dat " dit gebruik van bedrijfsuitrustingsmaterieel " in casu ook
niet kan afgeleid worden uit de omstandigheid dat de kwestieuze auto's
tijdelijk als " model" in de garage
uitgestald stonden »;
Overwegende dat het arrest aldus
de wagens niet het kenmerk van bedrijfsmaterieel met het daaraan verbonden voorrecht ontzegt enkel omdat de wagens slechts tijdelijk als
model in de garage uitgestald stonden;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat eiseres in haar
conclusie stelde dat het geen belang
heeft dat de goederen na de verkoop
ook daadwerkelijk in het bedrijf
voor de bedrijfsexploitatie worden
gebruikt, maar dat het voldoende is
dat de verkoper effectief overtuigd
moet zijn geweest dat de goederen
in het bedrijf van de koper zouden
worden gebruikt, en « dat (eiseres)
overtuigd was dat de wagens zouden
dienen om in de showroom van de
gefailleerde te worden tentoongesteld, vermits het geen bestelling betrof van reeds op voorhand door individuele kopers bestelde wagens,
maar het integendeel een globale

bestelling betrof van modellen voor
de toonzaal »;
Overwegende dat eiseres aldus
een argument aanvoerde. met betrekking tot haar overtuiging, op
welk argument het arrest trouwens
antwoordt in een considerans die
niet in het middel wordt geciteerd;
dat eiseres haar argument echter
niet aanvoerde op de wijze waarop
het in het onderdeel wordt voorgesteld;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat, om te kunnen
beslissen of het voorrecht bij artikel
20, 5", van de Hypotheekwet toegekend aan de verkoper van roerende
goederen, al dan niet behouden
blijft in geval van faillissement van
de koper, a an de hand van het tweede lid van artikel 546 van het Wethoek van Koophandel moet worden
uitgemaakt of de verkochte goederen al dan niet dienen te worden
aangemerkt als bedrijfsuitrustingsmaterieel in de zin van dat tweede
lid; dat de omstandigheid dat de verkochte goederen deel uitmaken of
kunnen uitmaken van de handelszaak van de gefailleerde op zichzelf
niet noodzakelijk meebrengt dat zij
ook als bedrijfsuitrustingsmaterieel
dienen te worden aangemerkt;
Dat
recht;
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het

onderdeel

faalt

naar

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
5 december 1986 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever · de h. Caenepeel,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeileraal - Advocaten : mrs. Houtekier
en Dassesse.
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ARBEIDSOVEREENKOMST SING - VERLOREN ARBEIDSDAG IN HET OPENBAAR VERVOER.

SCHORSTAKING

De werknemer die zijn arbeid niet kan
verrichten omdat hij wegens staking
in het openbaar vervoer niet op het
werk kan geraken, heeft geen recht op
loon wanneer hij, alvorens zich op weg
te begeven, weet dat de staking hem
zal verhinderen op het werk aan te komen. (Art. 27, eerste lid, 1", Arbeidsovereenkomstenwet.)

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. ABBELOOS)

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in
substantie gezegd:
Het eerste onderdeel stelt de vraag
aan de orde of de werknemer die wegens
een staking in het openbaar vervoer niet
op het werk kan geraken, niettemin
recht heeft op loon met toepassing van
artikel 27, eerste lid, 1", van de Arbeidsovereenkomstenwet.
Oorsprong van artikel 27 zijn bepalingen uit de vroegere arbeidsovereenkomstenwetten voor werklieden en bedienden die daarin werden ingevoegd door
de wetten op het gewaarborgd loon van
26 juli 1960 en 10 december 1962. Deze
oorspronkelijke bepalingen gingen uit
van de gedachte dat de werknemer die
zich op het werk heeft aangeboden maar
buiten zijn wil niet of niet de ganse dag
kan werken, niettemin aanspraak heeft
op zijn volledig dagloon.
Deze regel vindt allereerst toepassing
wanneer de werknemer tijdig op he1
werk is aangekomen, maar hij de arbeic
niet kan beginnen of hem voortijdi1
moet stopzetten. Dezelfde regel geld
voorts ook wanneer de werknemer zij1
ganse dagtaak niet heeft kunnen vo 1
brengen omdat hij te laat is aangekc
men. In dit geval is wei vereist « dat d
vertraging te wijten is aan een oorzaa
die overkomen is op de weg naar h1
werk "·
Men voelt hier duidelijk het parallE
lisme met de arbeidsongevallenwetg
ving. De aansprakelijkheid van de wer'

--------~--
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gever voor de ongevallen die zich op het
werk, onder zijn gezag, voordoen, wordt
uitgebreid tot de ongevallen op de weg,
ook al heeft de werkgever daar zelfs indirect niets mee te maken. Zo ook wordt
de verplichting van de werkgever om het
loonverlies dat op het werk is ontstaan,
uitgebreid tot het loonverlies wegens een
voorval op de weg naar het werk.
Dat het voorval niet aileen verband
moet houden met de weg naar het werk,
maar dat het zich moet voordoen op de
weg naar het werk, wordt zeer uitdrukkelijk in de tekst van de wet gesteld : de
werknemer moet zich normaal naar zijn
werk begeven, dus op weg zijn, hij moet
met vertraging aangekomen zijn en de
vertraging moet te wijten zijn aan een
oorzaak overkomen op de weg.
Terwijl aanvankelijk het loonverlies
aileen wordt gedekt wanneer de werknemer te laat komt, waarborgt de wet van
3 juli 1978 eveneens het behoud van het
loon wanneer hij helemaal niet op het
werk geraakt. Maar ook dan gelden de
voorwaarden dat de werknemer zich normaal naar zijn werk moet begeven hebben en dat de afwezigheid moet te wijten zijn aan een oorzaak overkomen op
de weg.
Het lijdt geen twijfel dat een staking
in het openbaar vervoer oorzaak kan
zijn van vertraging of afwezigheid.
Om alsdan recht op loon voor de verloren arbeidsuren te hebben is natuurlijk
allereerst vereist dat de werknemer over
geen andere mogelijkheid beschikt om
op het werk te geraken of tijdig aan te
komen, zoniet is de vertraging of de afwezigheid niet te wijten aan een oorzaak
onafhankelijk van zijn wil.
Maar bovendien moet de staking de
werknemer overvallen wanneer hij reeds
op weg naar zijn werk is.
Dit is zeker het geval wanneer de
trein wel vertrekt maar zijn bestemming
niet bereikt. Dit geldt eveneens wanneer
de werknemer naar het station of de halte gaat en daar verneemt of constateert
dat er als gevolg van een onaangekondigde staking geen trein, bus of tram
rijdt.
De staking overkomt de werknemer
daarentegen niet op de weg wanneer hij
v66r zijn vertrek zeker weet dat er geen
enkele kans bestaat om zijn bestemming
te bereiken.
Volgens eiser zou de werknemer toch
recht op loon hebben wanneer hij niettemin naar het station of de halte gaat,
ook a! weet hij dat het tevergeefs is; en

--1

wanneer hij zich die nutteloze moeite elke morgen getroost, zou de werkgever
hem voor de ganse duur van de staking
het normale loon verschuldigd zijn.
Men kan redelijkerwijze toch niet aannemen dat de werknemer zich in die omstandigheden normaal naar zijn werk begeeft, zoals artikel 27, eerste lid, 1",
voorschrijft. Normaal naar het werk
gaan wil niet zeggen dat het volstaat dezelfde weg te nemen als die welke men
gewoonlijk neemt, ook a! weet men zeer
goed dat men op die manier zijn bestemming niet kan bereiken. Men moet de
bus niet op de gewone halte afwachten
wanneer men weet dat zij wegens een
wegomlegging daar niet langs kan komen. Wanneer men gewoonlijk met een
vriend meerijdt, moet men hem niet op
de afgesproken plaats opwachten op een
dag dat men ervan verwittigd is dat hij
niet rijdt. Men gaat niet naar het station
wanneer men weet dat er geen trein
langs komt.
Zich normaal op weg begeven betekent
een weg nemen waarlangs men, gelet op
de concrete omstandigheden, redelijkerwijze ter bestemming kan komen. Vertrekken met de zekerheid dat men niPt
kan aankomen, is niet normaal, maar
dwaas, onredelijk handelen. Het kan niet
de strekking van de wet zijn zulk onredelijk handelen met behoud van loon te
belonen.
Terecht oordeelt het arbeidshof dat artikel 24, eerste lid, 1", van de Arbeidsovereenkomstenwet geen toepassing
vindt wanneer de werknemer vooraf voldoende over de staking gei:nformeerd is
om te weten dat het openbaar vervoer
hem niet op het werk kan brengen. In
zijn argumentatie heeft het arbeidshof
misschien wei te vee! belang gehecht
aan het woord « overkomen », dat in die
bepaling wordt gebruikt. Zijn beslissing
blijft niettemin naar recht verantwoord.
Het onderdeel faalt naar recht.

Conclusie: Verwerping.

ARREST

(A.R. nr. 5350)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 mei 1985 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
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Over het middel, afgeleid uit de schen- vaard, zulks alleszins niet meer opgaat
ding van de artikelen 26, 27, inzonder- voor de andere dagen,
heid eerste lid, 1°, van de wet van 3 juli
terwijl, eerste onderdeel, luidens arti1978 betreffende de arbeidsovereenkom- kel 27, eerste lid, 1", van de wet van 3 justen, 126, inzonderheid eerste lid, 1°, 129 li 1978, recht heeft op het loon dat hem
van het koninklijk besluit van 20 decem- zou toegekomen zijn indien hij zijn dagber 1963 betreffende arbeidsvoorziening taak normaal had kunnen volbrengen, de
en werkloosheid, gewijzigd, inzonderheid werknemer die op het ogenblik dat hij
wat genoemd artikel 126 betreft, door op het werk komt, geschikt is om te werhet koninklijk besluit van 12 april 1983, ken en die, zich normaal naar zijn werk
en 97 van de Grondwet,
begevend, met vertraging of niet op de
doordat het · arrest, na te hebben vast- plaats van het werk aankomt, op voorgesteld dat vanaf 13 september 1983 een waarde dat die vertraging of die afwezigstaking was uitgebroken bij het open- heid te wijten is aan een oorzaak die
baar vervoer en dat niet betwist werd overkomen is op de weg naar het werk
dat de werkloosheid van verweerder het en die onafhankelijk is van zijn wil; uit
gevolg was van deze staking, beslist dat, deze wettelijke bepaling blijkt dat recht
waar op grond van twijfel voor de eerste heeft op gewaarborgd dagloon de ardag van de staking nog toepassing kan beidsgeschikte werknemer die op weg
worden gemaakt van artikel 27, 1o, van gaat naar zijn werk op de normale gewode wet van 3 juli 1978, het vanaf de ne wijze, doch niet op het werk aankomt
tweede dag van de staking duidelijk gaat omwille van een oorzaak die overkomen
om een tijdelijke schorsing van de ar- is op de weg naar het werk en die onafbeidsovereenkomst, als bepaald in arti- hankelijk is van zijn wil; het arrest deze
kel 26, eerste lid, van de wet van 3 juli wettelijke bepaling schendt door te be1978, zodat verweerder vanaf de tweede slissen dat zij, bij een staldng van het
dag van de staking (14 september 1983) openbaar vervoer die enige tijd duurt en
onvrijwillig werkloos was, derhalve van- waarvan iedereen op voorhand langs de
a£ die dag gerecht.igd was op werkloos- media is gei'nformeerd, ten hoogste enheidsuitkeringen, nnder voorbehoud van kel op de eerste dag kan worden toegede toepasselijke reglementering; het ar- past, doch dat dit geenszins opgaat voor
rest daartoe steunt op de overwegingen : de volgende dagen; het arrest, met name,
dat voor de toepassing van artikel 27, 1°, het door genoemde wettelijke bepaling
van de wet van 3 juli 1978 het van be- gebruikte begrip « zich normaal naar
lang is te weten dat het ging om een sta- zijn werk begeven » verkeerd uitlegt
king van het openbaar vervoer die enige door te beslissen dat de werknemer die,
tijd heeft geduurd en waarvan iedereen bij een staking van het openbaar verop voorhand voldoende was gei'nfor- voer, de eerste dag van de staking zijn
meerd langs de media; dat, uitgaande werk niet kon bereiken en zich 's andevan deze vaststelling, men in functie van rendaags toch weer op weg begeeft, zich
genoemd artikel 27, 1°, dient te stellen: niet meer « normaal » naar zijn werk be- dat de werknemer die zich misschien geeft, en het arrest de genoemde wettede eerste dag naar het werk had bege- lijke bepaling ook schendt door te stellen
ven, doch zijn werk niet kon bereiken dat het aldaar gebruikte begrip « een
wegens de staking, en ondanks de infor- oorzaak die overkomen is op de weg
matie zich 's anderendaags toch weer op naar het werk » wijst op een onvoorziene
weg begaf, zich niet meer normaal naar gebeurtenis, zodat een langs de media
zijn werk begaf terwijl, als hij zich niet bekendgemaakte staking van het openmeer op weg begaf gezien de informatie baar vervoer, ten minste vanaf de tweeover de staking, hij zich bevond in een de dag, niet als zodanig kan beschouwd
geval van tijdelijke overmacht, waardoor worden (schending van artikel 27, eerste
hij zijn werk niet kon bereiken; - dat lid, 1°, en voor zoveel nodig van artikel
artikel 27, 1°, handelt over « een oorzaak 26 van de wet van 3 juli 1978); het arrest,
die is overkomen op de weg naar het nu het niet op wettelijk verantwoorde
werk », hetgeen wijst op een onvoorziene wijze beslist dat verweerder, vanaf de
of niet te voorziene gebeurtenis, wat niet tweede dag van de staking van het openhet geval is met een lange staking van baar vervoer, onvrijwillig werkloze zonhet openbaar vervoer waarover men der loon was geworden, derhalve evenlangs de media werd verwittigd, zodat min op wettelijk verantwoorde wijze tot
kan worden besloten dat waar, op grond
het besluit kan komen dat verweerder
van twijfel, voor de eerste dag van de vanaf de tweede dag van de staking van
staking toepassing van artikel 27, 1o, van het openbaar vervoer recht had op werkde wet van 3 juli 1978 kan worden aan- loosheidsuitkering (schending van artikeJ

r~:-

----------

--1

I

Nr. 211

463

HOF VAN CASSATIE

126, eerste lid, 1°, en vaar zaveel nadig
129 van het kaninklijk besluit van 20 december 1963);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, volgens artikel
27, eerste lid, aanhef en 1°, van de
Arbeidsovereenkomstenwet, « recht
op het loon dat hem zou zijn toegekomen indien hij zijn dagtaak normaal had kunnen volbrengen, heeft
de werknemer die op het ogenblik
dat hij op het werk komt, geschikt
is om te werken en die, zich normaal naar zijn werk begevend, met
vertraging of niet op de plaats van
het werk aankomt, op voorwaarde
dat die vertraging of die afwezigheid te wijten is aan een oorzaak
die overkomen is op de weg naar
het werk en die onafhankelijk is
van zijn wil »;
Overwegende dat die wetsbepaling beoogt de werknemer recht op
loon te verzekeren voor een buiten
zijn wil te laat of niet begonnen arbeidsdag; dat derhalve voor elke dag
afzonderlijk waarvoor de werknemer zich op die · bepaling beroept,
moet worden onderzocht of de wettelijke vereisten vervuld zijn;
Dat die wetsbepaling onder meer
vereist dat de werknemer zich normaal naar zijn werk begeeft, dit wil
zeggen in de normale omstandigheden van tijd, plaats en wijze, en dat
de van zijn wil onafhankelijke oorzaak die hem verhindert de dagtaak
te volbrengen, is overkomen, dit wil
zeggen voor hem pas beslissende en
als zodanig kenbare gevolgen heeft
gehad, op de weg naar het werk en
niet reeds v66r ziJn vertrek;
Dat het arrest, nu het vaststelt
dat de staking enige tijd heeft geduurd, dat iedereen vanaf de tweede
dag vooraf voldoende ge'informeerd
was en dat eiser niet betwistte dat
:le litigieuze werkloosheid het geIOlg was van die staking, de beslis;ing dat artikel 27, eerste lid, 1°, op
lie tweede dag en de volgende dafen geen toepassing vindt, wettelljk
'erantwoordt;

Dat het
recht;

onderdeel

faalt

naar

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
8 december 1986 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Saetaert, afdelingsvaarzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advacaat-generaal - Advocaat: mr. Simant.
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KAMER -

8 december 1986

ARBEIDSOVEREENKOMST WILLEKEURIG ONTSLAG -

EINDE -

BEGRIP.

Niet willekeurig is het ontslag dat verband houdt met het gedrag van de
werkman (1). (Art. 63 Arbeidsavereenkamstenwet.)
(BLOCK T. DE VOS)
ARREST

(A.R. nr. 5353)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 mei 1985 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet en 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsavereenkamsten,
doordat het arrest beslist dat het antslag van de heer De Vas willekeurig is in
de zin van artikel 63 van de wet van 3
juli 1978 en derhalve eiser veraardeelt
tot betaling van de in dit artikel bepaalde vergoeding ap de valgende granden :
'' Uit de avergelegde stukken kamt dui-

1---------------(1) Zle Cass., 19 okt. 1981 (A.C., 1981·82,
nr 129).
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delijk en onbetwistbaar naar voren dat
het onts!ag zijn oorsprong gevonden
heeft in de eis van (verweerder) (de heer
De Vos) om betaling van overuren en
zijn weigering nog overuren te presteren
(cfr. zijn brief van 8 september 1980 aan
[eiser]). Ook de wegneming door betrokkene van tachygraafschijven moet in dit
licht gezien worden, zoals blijkt uit het
overgelegde strafdossier met de verhoren van de betrokken partijen en getuigen. Een andere reden voor het ontslag
van (verweerder) blijkt niet aanwezig te
zijn en wordt door (eiser) ook niet voorgebracht. Volgens (eiser) zou betrokkene
ontslagen zijn wegens het wegnemen
van tachygraafschijven, doch, zoals hoger gezegd, lag de reden om deze schijven weg te nemen in de omstandigheid
dat (verweerder) zich een bewijs trachtte
te verschaffen van door hem gepresteerde overuren »,
terwijl, ...
tweede onderdeel, naar luid van de
tweede in het middel aangehaalde wetsbepaling, een ontslag pas dan willekeurig is wanneer het gegeven wordt om redenen die geen verband houden met de
geschiktheid of h~t gedrag van de werkman; nu het arnst stelt dat de wegneming van de tachygraafschijven moet
worden gezien in het licht van de betwisting omtrent overuren, welke wordt bestempeld als liggende aan de oorsprong
van het ontslag en geen andere reden
van ontslag blijkt aanwezig te zijn, dit
betekent dat de wegneming van tachygraafschijven wordt beschouwd als
makende integrerend deel uit van de betwisting omtrent overuren, zijnde een
complexe reden van ontslag die, gelet op
het feit dat ze ook de wegneming omvat
die hoe dan ook een onwettige praktijk
is, verband houdt met het gedrag van de
heer DeVos; het arrest dan ook niet wettig heeft kunnen beslissen dat het antslag van de heer DeVos een willekeurig
ontslag was (schending van artikel 63
van de wet van 3 juli 1978) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de « oorsprong » van verweerders ontslag ligt in zijn « eis »
tot betaling van loon voor overwerk
en zijn weigering om nog overuren
te presteren, dat de « wegneming »
van tachygraafschijven door verweerder « in dit licht » moet worden
beschouwd en dat eiser geen andere
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reden voor het ontslag voorbrengt;
dat het arrest hierbij vaststelt dat
eiser beweert verweerder te hebben
ontslagen « wegens het wegnemen
van tachygraafschijven » en oordeelt
dat de « reden » van dit wegnemen
is dat verweerder « zich een bewijs
trachtte te verschaffen van de door
hem gepresteerde overuren »;
Overwegende dat het arrest met
die redengeving aanneemt dat verweerders eis, volgens hem een reden voor zijn ontslag en het wegnemen van tachygraafschijven door
verweerder om zijn eis te staven,
wat volgens eiser de reden was voor
het ontslag, een geheel uitmaken;
dat het arrest op grond van die vaststellingen niet wettig heeft kunnen
beslissen dat de reden voor verweerders ontslag geen verband houdt
met zijn gedrag en mitsdien de beslissing, dat dit ontslag willekeurig
was in de zin van artikel 63 van
de Arbeidsovereenkomstenwet, niet
naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over verweerders vordering tot betaling van een vergoeding
wegens willekeurig ontslag 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 Arbeids'
hof te Gent.
'
8 december 1986 - 3• kamer - Voo)
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzittei
Verslaggever : de h. Marchal ...,'
Gelijkluidende conclusie van de h. L€
naerts, advocaat-generaal - Advocaa1
mr. Dassesse.
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KAMER -

8 december 1986

1° INTEREST-

GERECHTELIJKE INTEREST
- VERBINTENIS TOT BETALING - WERKLOOSHEIDSUITKERING.

2° WERKLOOSHEID -

GESCHILLEN

-

GERECHTELIJKE INTEREST.

1' en 2' De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening is de wettelijke interest verschuldigd bij vertraging in de uitvoering van zijn verbintenis tot betaling
van werkloosheidsuitkering, oak al is
de gevorderde geldsom niet becijferd
(1). (Art. 1153 BW.)

(BAETEN
T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING)
ARREST

(A.R. nr. 5358)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 oktober 1985 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1153 van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd door de wet
van 1 mei 1913, en 97 van de Grondwet,
doordat het arbeidshof, na te hebben
vastgesteld dat eiseres vanaf 1 maart
1982 gerechtigd was op werkloosheidsuitkeringen, oordeelt « dat het Burgerlijk
Wetboek in artikel 1153 voorziet dat wettelijke interesten verschuldigd zijn wanneer verbintenissen aileen betrekking
hebben op het betalen van een bepaalde
geldsom, dat om toepassing te kunnen
vorderen van dit artikel het voorwerp
van de eis moet gepreciseerd zijn door
uitdrukking van een welbepaalde som,
- dat in casu noch in het inleidend verzoekschrift noch in latere besluiten een
bepaalde som - die dan het voorwerp
van een tegensprekelijk debat zou zijn
- is gevorderd, - zodat artikel 1153
B.W. niet kan worden toegepast » en op
(1) Zie Cass., 3 dec. 1979 en I9 mei 1980

[A.C., 1979-80. nr. 214 en nr. 588) en 25 mei
1981 (A.C., 1980-81, nr. 549).
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dit punt het hoger beroep inwilligt en
het beroepen vonnis hervormt,
terwijl artikel 1153 van het Burgerlijk
Wetboek bepaalt: « Inzake verbintenissen die aileen betrekking hebben op het
betalen van een bepaalde geldsom, bestaat de schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering nooit in iets anders dan in de wettelijke interest, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen. Die schadevergoeding is verschuldigd zonder dat de schuldeiser enig
verlies hoeft te bewijzen •; eiseres de administratieve beslissing van de gewestelijke werkloosheidsinspecteur, die haar
het recht op uitkeringen ontzegde, betwistte, aldus de erkenning van het recht
op werkloosheidsuitkeringen en ~e veroordeling van verweerder tot betalmg ervan, nastreefde; eiseres zich in conclusie,
onder verwijzing naar rechtspraak van
het Hof, verzette tegen de stelling van
verweerder volgens welke het geschil betrekking had op een bepaald recht, en
niet op een bepaalde som, en in dat verband opmerkte dat « het geen zin heeft
te zeggen dat de vorderingen inzake sodale zekerheid tot voorwerp hebben, platonisch een recht te doen erkennen » en
dat het « de bedoeling (is) de uitvoering
van een verbintenis te bekomen en niemand kan ontkennen dat het om een geldelijke verbintenis gaat •; de verbintenis
sociale-zekerheidsuitkeringen te betalen,
zoals ten deze werkloosheidsuitkeringen,
waarin noodzakelijk de erkenning van
het subjectief (burgerlijk of politiek)
recht op die uitkeringen besloten ligt,
niettemin een verbintenis is die, in de
zin van artikel 1153 van het Burgerlijk
Wetboek, aileen betrekking heeft op het
betalen van een bepaalde geldsom, zodat,
bij vertraging in de uitvoering, de bij die
bepaling vastgestelde wettelijke interest
verschuldigd is; meer in het bijzonder
voor de toepassing van artikel 1153 van
het Burgerlijk Wetboek niet vereist
wordt dat de op interest aanspraak makende partij de veroordeling vordert van
de debiteur tot betaling van een welbepaalde, becijferde geldsom, doch het volstaat dat de veroordeling gevraagd wordt
tot een geldsom, waarop, wegens de vertraging van de verbintenis tot betalen,
interesten worden gevorderd; het arbeidshof derhalve, door de toepassing
van artikel 1153 van het Burgerlijk Wethoek, en dus de toekenning van interesten op de verschuldigde werkloosheidsuitkeringen te weigeren, hetzij omdat de
betwisting betrekking had op de erkenning van een recht, eerder dan op de
veroordeling van een partij tot betalen
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van een bepaalde som geld, hetzij omdat
de vordering tot betaling onvoldoende
preciseerde welk concreet bedrag gevorderd werd, artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek schendt (schending van deze wetsbepaling), althans geen antwoord
verstrekt op l:].et door eiseres in dat verband bij conclusie aangevoerde verweer
(schending van artikel 97 van de Grandwet):

Overwegende dat de verbintenis
sociale-zekerheidsuitkeringen te betalen, waarin noodzakelijkerwijze de
erkenning van een subjectief recht
op die uitkeringen besloten ligt, een
verbintenis is die, in de zin van artikel 1153 van het Burgerlijk Wethoek, aileen betrekking heeft op het
betalen van een bepaalde geldsom,
zodat, bij vertraging in de uitvoering, de bij die bepaling vastgestelde
wettelijke interest verschuldigd is;
Overwegende dat het arrest beslist dat aan de zijde van verweerder een dusdanige verbintenis bestaat; dat het arrest artikel 1153 van
het Burgerlijk Wetboek schendt
door op grond van de aangevochten
redengeving te beslissen dat die bepaling op verweerders verbintenis
niet kan worden toegepast;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering van
eiseres tot betaling van wettelijke
interest; 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 Wethoek, veroordeelt verweerder in de
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
8 december 1986 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Marchal Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Biitzler en Simont.
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3• KAMER - 8 december 1986

1° CASSATIEMIDDELEN

DIENSTPLICHT - NIEUW MIDDEL - HOGER BEROEP
BUITEN DE WETTELIJKE TERMIJN - OVERMACHT.

2° DIENSTPLICHT LEGES - MILITIERAAD - INTREKKING.

MILITIERECHTSCOLRECHTSM!DDELEN

1° Dat eiser door overmacht verhinderd

was binnen de wettelijke termijn hager beroep in te stellen, kan niet voor
het eerst in cassatie worden aangevoerd (1).
2° Van een beslissing van de militieraad

kan geen intrekking worden gevraagd
(2).

(GOVAERTS)
ARREST

(A.R. nr. M 612 N)

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 7 oktober 1986
door de Hoge Militieraad gewezen;

Over het middel, hieruit afgeleid dat
de Hoge Militieraad het door eiser ingestelde hoger beroep, in zoverre het gericht was tegen de beslissingen van de
Militieraad van de provincie Antwerpen
met betrekking tot de lichtingen 1985 en
1986, niet ontvankelijk verklaart omdat
het te laat is ingesteld en die beslissingen kracht van gewijsde hebben,
terwijl eiser niet in de mogelijkheid
verkeerde binnen de gestelde termijnen
een beroep aan te tekenen daar hij toen
nog steeds in de U.S.A. zijn werkelijk en
gewoonlijk verblijf had en, door een samenloop van omstandigheden, zijn volledige aandacht werd gevergd door zijn in·
schakeling als wetenschappelijk vorse1
in het recherche-team van prof. Wein

1----------------(1) Zie Cass., 2 juni 1986, A.R. nr. M 597 l
(A.C., 1985-86, nr. 614).
.
(2) Zie Cass., 9 feb. 1981 (A.C., 1980-8/
nr. 339).
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berg te Austin (Texas); de bedoelde beslissingen als administratieve beslissingen geen gezag van gewijsde hebben;
onregelmatige of foutieve administratieve beslissingen bezwaarlijk kunnen worden gehandhaafd en met de eisen van
de rechtszekerheid in overeenstemming
moeten worden gebracht om aan begane
onrechtvaardigheid een einde te maken,
zodat ze vatbaar zijn voor intrekking :

Overwegende dat het middel niet
opkomt tegen de beslissing in zoverre die aanneemt dat eiser zijn oorspronkelijke aanvraag heeft gewijzigd in een aanvraag om vrijlating,
als bepaald bij artikel 12, § 1, van de
Dienstplichtwet, en die aanvraag
voor de lichting 1987 verwerpt;
Overwegende dat eiser voor de
Hoge Militieraad niet heeft aangevoerd dat hij door overmacht verhinderd was binnen de wettelijke
termijn hoger beroep in te stellen;
dat hij zulks niet voor het eerst in
cassatie kan aanvoeren;
Overwegende dat de bestreden beslissing niet gegrond is op enig gezag van gewij sde van een « ad~inis
tratieve beslissing », maar op de
kracht van gewijsde van een rechterlijke beslissing, gewezen door een
administratief rechtscollege; dat beslissingen van de militieraad aileen
kunnen worden bestreden door de
rechtsmiddelen bepaald bij de wet
en niet door « intrekking », waarin
door de Dienstplichtwet noch door
enige andere wetsbepaling wordt
voorzien, ongedaan kunnen worden
gemaakt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen,
voorziening.

verwerpt de

8 december 1986 - 3" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Soetaert, af:ielingsvoorzitter - Gelijkluidende con-::lusie van de h. Lenaerts, advocaat-gene~aal.
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2" KAMER - 9 december 1986

1° WEGVERKEER -

KRUISPUNT -

VOOR-

RANG- GELDING.

2° WEGVERKEER -

KRUISPUNT - VOORRANG - BEPALING VAN DE VOORRANG TIJDSTIP.

1" De voorrang op een kruispunt geldt

tijdens de gehele duur van de vel·keersbeweging van de voorranghebbende bestuurder en ongeacht diens
rijgedrag; de rechter kan de voorrangsplichtige slechts dan van aansprakeJijkheid ontheffen wanneer hij vaststelt dat het opdagen van de voorrangsgerechtigde niet kon worden
voorzien of dat de voorrangsplichtige
bestuurder zich anderszins in een geval van overmacht bevond (1). (Art.
12.3.1 Wegverkeersreglement.)
2" De verkeersvoorrang van een bestuurder die op de hoofdweg rijdt, wordt bepaald op het ogenblik dat de voorrangsplichtige bestuurder het kruispunt bereikt en niet op het ogenblik
dat de voertuigen van de betrokken
bestuurders met elkaar in aanrijding
komen (2). (Art. 12.3.1 Wegverkeersreglement.)

(VERMEULEN T. HOFMAN)
ARREST

(A.R. nr. 284)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 januari 1986 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Overwegende dat de substantiE:\le
of op straffe van nietigheid voorge-

1----------------(1) Cass., 14 feb. 1984,
(A.C., 1983-84, nr. 328).

A.R.

nr.

(2) Cass., 17 sept. 1956 (A.C., 1957, 2).

8385
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schreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vordering van eiser
tegen verweerder en van verweerder tegen eiser :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wethoek, 780 van het Gerechtelijk Wetboek,
12.3.1, meer bepaald a, en 12.5 van het
Wegver keersreglement,
doordat het arrest beslist dat verweerder zich niet schuldig heeft gemaakt aan
overtreding van de artikelen 12.3.1, meer
bepaald a, en 12.5 van voormeld Wegverkeersreglement en, dienvolgens, de door
eiser tegen verweerder ingestelde vordering ongegrond verklaart en de door verweerder tegen eiser ingestelde vordering
volledig gegrond verklaart - en zijn beslissing laat stoelen op de beschouwingen van de eerste rechter, namelijk dat
de aanrijding zich voordeed toen verweerder zich minstens 30 meter op de
Beneluxlaan bevond nadat hij uit de Industrieweg kwam, dat eiser begonnen is
te remmen midden in het kruispunt toen
verweerder zich reeds op de Beneluxlaan
bevond, en dat de aanrijding te wijten
was aan de door eiser ontwikkelde snelheid, en verder op de beschouwing dat
het ongeval plaatsgreep buiten het kruispunt, dat het voertuig van verweerder
toen reeds ingeschakeld was in het normaal verkeer op de Beneluxlaan, zodat
het ten gevolge van de onoplettendheid
en de niet aangepaste snelheid van eiser
achteraan werd aangereden,
terwijl, eerste onderdeel, nu enerzijds
noch het beroepen vonnis noch het arrest verklaren dat de door eiser ontwikkelde snelheid van die aard zou geweest
zijn dat het opdagen van eiser voor verweerder onvoorzienbaar was en daarenboven het arrest geenszins ontkent wat
eiser in zijn appelconclusie liet gelden,
namelijk dat verweerder eiser verplicht
had tot blokremmen en zelfs tot stoppen,
nu anderzijds, zoals eiser terecht in zijn
appelconclusie stelde, uit de bepalingen
van de hager bedoelde artikelen van het
Wegverkeersreglement volgt dat een
voorrangsplichtige niet gemachtigd is
v66r en tijdens het uitvoeren van zijn
rijbeweging te rekenen op de remmogelijkheden van de voorrangsgerechtigde,
en nu ten slotte de rechters impliciet
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doch duidelijk hebben aanvaard dat de
weggebruiker die, zoals verweerder, uit
de lndustrieweg komt, overeenkomstig
de bepalingen van artikel 12.3.1, meer
bepaald a, van het Wegverkeersreglement voorrang verschuldigd is aan de
weggebruiker die, zoals eiser, de Beneluxlaan berijdt, hieruit volgt dat uit de
feitelijke constataties van het arrest
blijkt dat de litigieuze aanrijding een
noodzakelijk gevolg is geweest van het
feit dat verweerder nagelaten heeft aan
eiser de voorrang te verlenen, welke hij
op grand van voormelde artikelen 12.3.1,
meer bepaald a, en 12.5 van het Wegverkeersreglement verschuldigd was, zodat
het arrest, door te beslissen en te beschouwen zoals hager gezegd, deze artikelen van het Wegverkeersreglement alsook de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek schendt;
tweede onderdeel, minstens, de motivering van het arrest alsook die van het
beroepen vonnis in het onzekere laten
of, naar het oordeel van de rechters, de
door eiser ontwikkelde snelheid van die
aard zou geweest zijn dat zijn opdagen
voor verweerder niet voorzienbaar was,
en of, zoals eiser stelde, verweerder door
het oprijden van de Beneluxlaan eiser
verplicht had tot blokremmen en stoppen, gezegde motiveringen aan het Hof
niet toelaten na te gaan of de rechters
een juiste toepassing hebben gedaan van
de in het eerste onderdeel van het cassatiemiddel ingeroepen wettelijke bepalingen, waaruit volgt dat de motivering van
het arrest niet voldoet aan wat door de
artikelen 97 van de Grondwet en 780 van
het Gerechtelijk Wetboek wordt vereist:

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de voorrangsregels op een kruispunt algemeen
zijn, tijdens de gehele duur van de
verkeersbeweging gelden en onafhankelijk zijn van het feit of de andere bestuurders de voorschriften
van het Wegverkeersreglement al
dan niet hebben in acht genomen;
dat de rechter de voorrangsplichtige
slechts dan van aansprakelijkheid
kan ontheffen wanneer hij vaststel·
dat het opdagen van de voorrangs
gerechtigde niet kon worden voor
zien of de voorrangsplichtige bE
stuurder zich anderszins in eeJ
geval van overmacht bevond;
Overwegende dat de verkeersvoo!
rang van een bestuurder die op d

1-----
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hoofdweg rijdt, wordt bepaald op
bet ogenblik waarop de voorrangsplichtige bestuurder bet kruispunt
bereikt en niet op bet ogenblik
waarop de voertuigen van die bestuurders in aanrijding komen;
Overwegende dat bet arrest, zo
met eigen redengeving als met deze
van bet beroepen vonnis, oordeelt
dat eiser uitsluitend aansprakelijk is
voor de schadelijke gevolgen van
het ongeval, op de enkele gronden
dat, eensdeels, eiser pas is beginnen
te remmen toen verweerder zich
reeds op de voorrangsweg, de Beneluxlaan, bevond en bet ongeval uitsluitend te wijten is aan eisers onoplettendheid en aan de door hem
ontwikkelde snelheid, anderdeels,
bet ongeval voorviel toen verweerder, die uit de ondergeschikte Industrieweg gekomen was, zich reeds
minstens 30 meter op de Beneluxlaan bevond en reeds ingeschakeld
was in bet verkeer;
Overwegende dat bet arrest door
die redengeving zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt;
Dat bet onderdeel gegrond is;

Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Bayart.

Nr. 215
2" KAMER - 9 december 1986

AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT WEGVERKEERSONGEVAL
BESLISSING
WAARBIJ EEN BESTUURDER ALLEEN AANSPRAKELIJK WORDT VERKLAARD VOOR DE
SCHADE - GEEN VASTSTELLING WAARUIT
KAN WORDEN AFGELEID DAT DE SCHADE, ZOALS ZIJ ZICH HEEFT VOORGEDAAN, OOK ZOU
VEROORZAAKT ZIJN ZONDER DE FOUT DIE DE
RECHTER TEN LASTE VAN DE ANDERE BESTUURDER HEEFT VASTGESTELD - GEVOLG.

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

Om die redenen, zonder dat er
grond is om bet tweede onderdeel te
onderzoeken, vernietigt bet bestreden arrest in zoverre bet uitspraak
doet op de civielrechtelijke vordering van eiser tegen verweerder en
van verweerder tegen eiser, behoudens in zoverre bet beslist dat eiser
een fout beging die in oorzakelijk
verband staat met bet ongeval en de
schadelijke gevolgen ervan; verwerpt de voorziening voor bet overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van bet gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser en verweerder ieder in de helft van de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar bet Hof van Beroep te Brussel.

HET HOF; - Gelet op bet bestreden vonnis, op 21 februari 1986 in
boger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
Overwegende dat de voorziening
enkel gericht is tegen de beslissing
op de civielrechtelijke vorderingen
van eiseres, burgerlijke partij, tegen
verweerster, beklaagde, en van verweerster, burgerlijke partij, tegen
eiseres, beklaagde;

9 december 1986 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. De Peuter -

(1) Cass., 5 maart 1985, A.R.
(A.C., 1984-85, nr. 401).

(MOREELS T. PRANG LIOK HOAT)
ARREST

(A.R. nr. 419)

nr.
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Over bet middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, na op
strafrechtelijk gebied vastgesteld te hebben dat de strafvordering ten laste van
beide beklaagden vervallen is door verjaring, op burgerrechtelijk gebied eiseres
aileen aansprakelijk acht voor de schadelijke gevolgen van de aanrijding tussen partijen, bijgevolg de vordering van
eiseres tegen verweerster afwijst als ongegrond, eiseres veroordeelt tot betaling
aan verweerster van 240.550 frank, meer
de vergoedende intrest vanaf 26 maart
1984, de gerechtelijke intrest vanaf de
datum van het vonnis, en meer de kosten van beide instanties, en verweerster
voorbehoud verleent voor de sleepkosten,
en zulks op grond dat : « ..• de strafrechtelijke informatie er in hoofde van (verweerster) op wijst dat zij bij het oprijden
van de Lucas de Heerestraat de bocht
heeft afgesneden; deze fout het ongeval
echter niet heeft veroorzaakt en dit zich
ook zou hebben voorgedaan indien (verweerster) zonder de bocht af te snijden
de Lucas de Heerestraat zou zijn opgeredeni zij ook dan onvermijdelijk in aanrijding zou zijn gekomen met het onnodig
links rijdende voertuig van (eiseres) die
op geen enkele wijze reageerde op de
aanwezigheid van het voertuig van (verweerster); zonder de fouten van (eiseres)
het ongeval zich niet zou hebben voorgedaan en dit geen gevolg is van de door
(verweerster) begane fout; (... ) derhalve
de aansprakelijkheid voor het ongeval
en zijn schadelijke gevolgen uitsluitend
ten laste van (eiseres) dient te worden
gelegd; de vordering van de burgerlijke
partij (eiseres) dient te worden afgewezen als ongegrond en aan de burgerlijke
partij (verweerster) de totaliteit van de
door haar geleden en qua cijfers niet betwiste schade dient te worden toegekend »,
terwijl niet naar recht is verantwoord
de beslissing waarbij een bestuurster aileen aansprakelijk wordt gesteld voor aile schadelijke gevolgen van een aanrijding, indien die beslissing niet vaststelt
dat de schade, zoals zij zich konkreet
heeft voorgedaan, op dezelfde wijze zou
zijn ontstaan zonder de fout die ten laste
van een andere bestuurster is vastgesteld; de appelrechters vaststellen dat
verweerster bij het oprijden van de Lucas de Heerestraat de bocht heeft afgesneden en zulks een fout oplevert; het
bestreden vonnis noch uitdrukkelijk,
noch impliciet de vaststelling bevat dat
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de schade teweeggebracht door de aanrijding dezelfde zou zijn geweest zo verweerster haar bocht niet had afgesneden
en beide voertuigen op een andere plaats
van de rijbaan met mekaar in aanrijding
zouden zijn gekomen, zodat het bestreden vonnis, steunend op de enkele vaststelling dat beide bestuursters toch met
mekaar in aanrijding zouden zijn gekomen zo verweerster haar bocht niet had
afgesneden, eiseres niet wettig heeft
kunnen veroordelen tot het instaan voor
aile schade, nu de vaststellingen van het
vonnis niet inhouden dat in dat geval
ook de schade dezelfde zou zijn geweest
(schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat het vonnis beslist zoals in het middel is weergegeven;
Overwegende dat het vonnis, nu
het niet vaststelt dat de door het ongeval veroorzaakte schade, zoals zij
zich heeft voorgedaan, dezelfde zou
geweest zijn zonder de aan verweerster ten laste gelegde fout, de beslissing waarbij het eiseres aileen aansprakelijk verklaart, niet naar recht
verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de civielrechtelijke
vorderingen van eiseres tegen verweerster en van verweerster tegen
eiseres, behoudens voor zover het
beslist dat eiseres een fout heeft
begaan in oorzakelijk verband met
het ongeval en de schadelijke gevolgen ervan; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt verweerster
in de kosten, behoudens de kosten
van betekening van de voorziening
aan het openbaar ministerie, welke
ten laste van eiseres blijven; verwijst de aldus beperkte zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde, zitting houdende in hager
beroep.
9 december 1986 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
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ter - Verslaggever : de h. De Peuter Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. De Bruyn.

weerders en, wat de beslissingen op .
de tegen de verweerders Moons en
Croymans ingestelde strafvordering
betreft, aan het openbaar ministerie;
Dat de voorzieningen mitsdien
niet ontvankelijk zijn;

Nr. 216

II. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de verweerster N.V.
Ippa:

2" KAMER - 9 december 1986

CASSATIEMIDDELEN -

GEMIS AAN BELANG STRAFZAKEN BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING DIE ONGEGROND MAAR
OOK NIET ONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD - MIDDEL VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ SLECHTS GERICHT TEGEN HET NIET
ONTVANKELIJK VERKLAREN.

A. in haar hoedanigheid van burgerlijke partij :

Overwegende dat er voor de feitenrechter geen geding aanhangig
was tussen de eisers en de verweerster in die hoedanigheid en dat het
bestreden vonnis ten voordele van
de ene(n) en ten laste van de andere(n) geen veroordeling uitspreekt;

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang,
Dat de voorzieningen mitsdien
is het middel van de burgerlijke partij
tegen de beslissing die haar burger-~ niet ontvankelijk zijn;
Jijke rechtsvordering ongegrond en
ook niet ontvankelijk verklaart, dat aileen opkomt tegen het niet ontvankeB. in haar hoedanigheid van ciJijk verklaren (1).
vielrechtelijk aansprakelijke partij :
(WOUTERS, « UTRECHT , N.V. T. MOONS, CROYMANS, IPPA N.V., ROYALE BELGE N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 616)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 april 1986 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;
I. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de verweerders
Joannes Moons, Pieter Croymans en
de N.V. Royale Beige :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de eisers, burgerlijke partijen, hun voorzieningen
hebben doen betekenen aan die ver(1) Zie Cass., 25 sept. 1973 en 16 okt. 1973
(A.C., 1974, 81 en 191), 18 sept. 1975
(ibid., 1976, 85) en 21 feb. 1977 (ibid., 1977,
678).

Over het middel, afgeleid uit de schendilig van de artikelen 17 van het Gerechtelijk Wetboek en 3 van de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden vonnis, na vastgesteld te hebben dat de N.V. Ippa gedaagd was als burgerlijk verantwoordelijk voor het misdrijf waarvan haar
werknemer Croymans beticht was, de
door de eisers tegen de naamloze vennootschap Ippa ingestelde vorderingen
tot vergoeding van de door de aangestelde van Ippa veroorzaakte schade niet
onivankelijk verklaart,
teiWijl hij die schade geleden heeft uit
een misdrijf hoedanigheid en belang
heeft om de vergoeding daarvan te vragen; de overweging dat de vordering van
de eisers tegen Croymans niet toelaatbaar is omdat zij voor de eerste maal in
graad van beroep werd ingesteld, betreft
de N.V. Ippa niet; de overweging dat niet
bewezen is dat de schade aan het voertuig van eerste eiser werd veroorzaakt
door de verkeersovertreding door Croymans begaan, kan er toe leiden de vordering van de eisers tegen de N.V. Ippa ongegrond te verklaren, maar zij kan er
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niet toe leiden die vorderingen onontvankelijk te verklaren :

Overwegende dat de eisers zich
voor de eerte rechter burgerlijke
partij hadden gesteld tegen onder
meer verweerster, civielrechtelijk
aansprakelijke partij voor Pieter
Croymans, beklaagde; dat de eerste
rechter, na Pieter Croymans op
strafgebied te hebben veroordeeld
en te hebben aangenomen dat de
schade aan eisers voertuig, in omnium verzekerd door eiseres, veroorzaakt was door Pieter Croymans, de
civielrechtelijke vorderingen van de
eisers tegen verweerster inwilligde;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, op hoger beroep van onder
meer Pieter Croymans, van verweerster en van het openbaar ministerie,
de civielrechtelijke vorderingen van
de eisers tegen verweerster niet ontvankelijk verklaart, op grond dat
<< Uit de voorgaande overwegingen
dient geconcludeerd te worden dat
niet ten genoegen van recht bewezen is dat de schade aan het voertuig van (eiser) werd veroorzaakt
door de verkeersinbreuk, door Croymans begaan. Bij gebreke van dit
bewijs aan oorzakelijk verband dienen de vorderingen van (de eisers)
tegen (verweerster) onontvankelijk
verklaard te worden. Er dient vastgesteld te worden dat (de eisers)
zich voor de eerste rechter (stuk 13)
enkel opzichtens Moons en (verweerster) burgerlijke partij stelden
terwijl zij thans in graad van beroep
hun vordering eveneens richten tegen (Pieter Croymans) en dit voor
de eerste maal. Tegen (Pieter Croymans) is deze vordering niet toelaatbaar. (... ) Om deze redenen: (...) Bevestigt het eerste vonnis in al zijn
beschikkingen mits wijziging dat de
vorderingen van (de eisers) opzichtens (... ) Croymans en (verweerster)
onontvankelijk verklaard worden
( ...) »;

Overwegende dat uit de voormelde redengeving blijkt dat de appelrechters, hoewel zij de civielrechtelijke vorderingen van de eisers tegen verweerster niet ontvankelijk
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verklaren, ook beslissen dat die civielrechtelijke vorderingen ongegrond zijn;
Overwegende dat het middel enkel tegen het afwijzen van de civielrechtelijke vorderingen van de eisers tegen verweerster opkomt in
zoverre die civielrechtelijke vorderingen niet ontvankelijk worden verklaard; dat de afwijzing van die civielrechtelijke vorderingen evenwel
naar recht verantwoord blijft door
het ongegrond verklaren van die civielrechtelijke vorderingen;
Dat het middel niet tot cassatie
kan leiden en derhalve niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.
9 december 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. van Heeke.
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KAMER -

MlSDRlJF -

9 december 1986

DEELNEMING -

VEREISTEN.

Voor bet bestaan van strafbare deelneming is onder meer vereist dat de
deelnemer kennis beeft van de omstandigbeid dat bij deelneemt aan een
welbepaalde misdaad of een welbepaald wanbedrijf; hiertoe is vereist dat
de deelnemer kennis beeft van alle
omstandigbeden die aan bet feit, waar·
aan bij door zijn medewerking deel
neemt, bet kenmerk geven van eer
welbepaalde misdaad of een welbe
paald wanbedrijf, doch niet dat b1j bq
vendien weet waar of wanneer of te~
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nadele van wie de misdaad of het wanbedrijf zal worden gepleegd (1).
(VOLDERS T. BONNEZ, FAICT)
ARREST

(A.R. nr. 758)
liET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 juni 1986 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Overwegende dat het arrest eiser
wegens de telastleggingen A, D en E
veroordeelt tot een enkele straf van
een jaar gevangenisstraf, waarvan
zes maanden met uitstel gedurende
een termijn van vijf jaar, en verbeurdverklaring uitspreekt;
Overwegende dat, nu de uitgesproken straf naar recht verantwoord is wegens het bewezen verklaren van de telastleggingen D en
E, het hierna sub B vermelde middel, dat enkel betrekking heeft op
de telastlegging A, niet tot cassatie
kan leiden en mitsdien 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;

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van de verweerders tegen eiser :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grand(1) Cass., 28 mei 1985, A.R. nr. 9457
(A.C., 1984-85, nr. 589); zie D'HAENENS, Strafbare deelneming, druk 1959, nrs. 141 tot 156, inzonderheid nrs. 141 tot 143, 145 en 155, in A/g.
Prakt. Rechtsverz.; CONSTANT, Traite elem. de
droit penal, dl. I, druk 1965, nrs. 242-243; VANHOt:DT en CALEWAERT, Belgisch Strafrecht, dl.
II, druk 1976, nrs. 1209 tot 1211, inzonderheid
'11'. 1211; DECLERCQ, « Tentative, participation,
lesistement >>, in Rapports belges, dl. 1, XIIde
~ongres, Academie internationale de droit
'ompare, 1986, biz. 455 tot 484, inz. 470 tot 477
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wet en 67 van het Strafwetboek, en uit
de miskenning van de bewijsregels in
strafzaken,
doordat, eerste onderdeel, het arrest
eisers medeplichtigheid aan de te De
Panne, in de nacht van 15 op 16 augustus 1985, gepleegde overval bewezen acht
op grand van « de verklaring afgelegd
door Vanhee Pascal (stuk 62c) dat Voiders Serge akkoord was om aan Vanhee
Dominique zijn revolver te geven, niet
om er een welkdanig wanbedrijf of misdaad te plegen, doch om er specifiek een
overval mee te plegen ... »,
terwijl de bewoordingen « ... die tot de
misdaad of het wanbedrijf hebben gediend, wetend dat ze daartoe zouden dienen » in artikel 67, derde lid, van het
Strafwetboek erop wijzen dat het verschaffen van wapens en andere maar te
beschouwen is als een daad van medeplichtigheid in de zin van het Strafwetboek, indien de betrokkene bij het overhandigen van het wapen onder meer
wist dat het zou dienen voor het ook ten
aanzien van plaats en persoon welbepaald misdrijf, dat achteraf gepleegd
werd met gebruikmaking van dit wapen;
tweede onderdeel, het arrest bovendien de betrokkenheid van eiser bij de
welbepaalde overval te De Panne, in de
nacht van 15 op 16 augustus 1985, bewezen acht op grand van de overweging
« Vanhee Pascal houdt vol dat Voiders
Serge, bij het overhandigen van de revolver, wei degelijk wist dat het wapen zou
dienen om de uitbaatster van het restaurant " Bon Accueil " te overvallen, doch
op straat en niet in haar waning, zoals
het in werkelijkheid gebeurde •, terwijl
de bedoelde verklaring var- Vanhee Pascal (stuk 62c) ondubbelzinnig en woordelijk zegt: « Wij (dit zijn de beklaagden
Vanhee Pascal en Dominique, alsmede
Vandergothe) een wapen nodig hadden
om een kraak te doen • en« Wij (dit zijn
de drie voornoemden) vervolgens (dit is
nadat zij in het bezit gekomen waren
van een wapen) afgezakt zijn zoekend
naar een geschikte plaats om een kraak
te plegen », hetgeen duidelijk aantoont
dat zelfs op dat ogenblik nog niet vaststand dat zij een welbepaalde overval
zouden plegen, en de door het arrest bedoelde verklaring (zelfde stuk 62c) :
« Toen mijn broer Niki een revolver
overhandigde aan Boedha op 15 augustus 1985, omstreeks 20.000 uur, wist hij
wei degelijk dat het wapen zou moeten
dienen om een overval te plegen op de
uitbaatster van de "Bon Accueil ", maar
dit op straat », het niet heeft over eiser
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en niet toelaat te stellen dat Vanhee Pascal met voornoemde « hij » eiser en niet
van Vanhee Dominique (Niki) of Vanderghote (Boedha) bedoeld heeft, zodat
het arrest in de bedoelde verklaring van
Vanhee Pascal een bewijs wil vinden dat
niet strookt en zelfs in strijd is met de
termen en de inhoud van de afgelegde
verklaring :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat voor het bestaan van strafbare deelneming vereist is dat de deelnemer - dader of
medeplichtige - kennis heeft van
de omstandigheid dat hij deelneemt
aan een welbepaalde misdaad of een
welbepaald wanbedrijf;
Overwegende dat hiertoe is vereist maar ook volstaat dat de deelnemer kennis heeft van alle omstandigheden die aan het feit, waaraan
hij door zijn medewerking deelneemt, het kenmerk geven van een
welbepaalde misdaad of een welbepaald wanbedrijf; dat echter niet is
vereist dat de deelnemer bovendien
kennis zou hebben van de plaats
waar of het tijdstip waarop die misdaad of dat wanbedrijf zal worden
gepleegd, of ten nadele van wie die
misdaad of dat wanbedrijf zal worden gepleegd;
Overwegende dat het arrest releveert: « Wat het feit A betreft, ten
laste gelegd van Voiders Serge,
blijkt uit de verklaring afgelegd
door Vanhee Pascal (stuk 62c) dat
Valders Serge akkoord was om aan
Vanhee Dominique zijn revolver te
geven, niet om er welkdanig wanbedrijf of misdaad mee te plegen, doch
om er specifiek een overval mee te
plegen op voorwaarde het wapen terug te brengen en mits betaling van
een som van 5.000 frank, zelfs wanneer er geen buit gemaakt werd.
Korte tijd na het plegen van de
overval werd het wapen inderdaad
door Vanhee Pascal aan Valders Serge teruggegeven met de som van
5.000 frank »;
Overwegende dat de appelrechters
met deze redengeving te kennen geven dat eiser kennis had van de omstandigheid dat het door hem ver-
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schafte wapen moest dienen om een
welbepaalde misdaad te plegen, namelijk een gewapende overval, en
aldus hun beslissing dat eiser medeplichtig is aan die misdaad naar
recht verantwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat nu, zoals blijkt
uit het antwoord op het eerste onderdeel, de beslissing naar recht
verantwoord is, het onderdeel, dat
enkel kritiek uitoefent op een overtollige redengeving, niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
9 december 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter -- Verslaggever : de h. D'Haenens Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. P. Devriendt, Brugge.
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KAMER -

9 december 1986

1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
- ART. 7, DERDE LID, WET VOORLOPIGE
HECHTENIS - VERPLICHTING TE BESLISSEN
BINNEN VIJF DAGEN - DRAAGWIJDTE.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
- CONCLUSIE VOOR HET VONNISGERECHT
DAT OVER HET VERZOEK U!TSPRAAK MOE'I
DOEN- MIDDEL U!T SCHENDING VAN ART. 9~
GW.

3° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEJ
- VOORLOPIGE HECHTENIS - VERZOEK TO
VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - CDr
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CLUSIE VOOR HET VONNISGERECHT DAT
OVER HET VERZOEK UITSPRAAK MOET DOEN
- MIDDEL UIT SCHENDING VAN ART. 97 GW.

4° VOORLOPIGE HECHTENIS -

VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
AAN EEN VONNISGERECHT - GELDIGHEID
VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING.

5° VOORLOPIGE HECHTENIS -

VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
AAN EEN VONNISGERECHT - EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 5.3 RECHT OM BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN
TE WORDEN BERECHT - REDELIJKE TERMIJN - BEGRIP.

6° RECHTEN VAN DE MENS-

STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
- EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE
MENS, ART. 5.3 - RECHT OM BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN TE WORDEN BERECHT REDELIJKE TERMIJN - BEGRIP.

7° VOORLOPIGE HECHTENIS -

VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
- EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE
MENS, ART. 5.3 - RECHT OM BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN TE WORDEN BERECHT VERANTWOORDING.

8° RECHTEN VAN DE MENS -

STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
- EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE
MENS, ART. 5.3 - RECHT OM BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN TE WORDEN BERECHT VERANTWOORDING.

12° VOORLOPIGE HECHTENIS

ART.
292, GER.W. - ZELFDE RECHTER DIE KENNIS
NEEMT VAN TWEE OPEENVOLGENDE VERZOEKSCHRIFTEN TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING, NEERGELEGD DOOR EEN
ZELFDE BEKLAAGDE IN DEZELFDE ZAAK.

1• De bij art. 7, derde lid, Wet Voorlopige
Hecbtenis bepaalde termijn van vijf
dagen, waarbinnen over bet verzoek
tot invrijbeidstelling uitspraak moet
worden gedaan, is niet voorgescbreven
op straffe van nietigbeid; bet niet in
acbt nemen van die tel'mjjn beeft niet
tot gevolg dat de recbters van bet verzoek ontlast zijn of dat de voorlopige
becbtenis een einde moet nemen (1).
2• en 3• Art. 97 Gw. is niet van toepassing op de vonnisgerecbten wanneer
zij in raadkamer uitspraak doen over
een vel'zoek tot voorlopige invrijheidstelling (2).

4• Het vonnisgerecbt dat te beslissen
beeft over een verzoek tot voorlopige
invrijbeidstelling beboeft geen uitspraak meer te doen over de geldigbeid van bet bevel tot aanbouding (3).
(Art. 7 Wet Voorlopige Hechtenis.)
5• en 6• De redelijke termijn waarbinnen,

luidens art. 5.3 Europees Verdrag
Recbten van de Mens, een ieder die
gevangen wordt gebouden overeenkomstig art. 5.1, c, van betzelfde verdrag, het recbt heeft te worden berecbt of te worden vrijgelaten tijdens
de procedure, moet, in de zin van die
bepaling, niet in. abstracto maar wei in
bet Jicbt van de gegevPns van elke
zaak afzonderlijk worden beoordeeld
(4).

9° VOORLOPIGE HECHTENIS -

7• en a• Naar recht verantwoord is bet
al'l'est van het hoi van beroep dat bij
zijn beslissing over een verzoek tot

10° RECHTEN VAN DE MENS -

(A.C., 1982-83, nr. 313).

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

(1) Cass.,
STRAFZAKEN EUROPEES VERDRAG RECHTEN
VAN DE MENS, ART. 6.1 - DRAAGWIJDTE.

11° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE - ART. 292 GER.W. - VOORLOPIGE HECHTENIS - ZELFDE RECHTER DIE
KENNIS NEEMT VAN TWEE OPEENVOLGENDE
VERZOEKSCHRIFTEN TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING, NEERGELEGD DOOR EEN
ZELFDE BEKLAAGDE IN DEZELFDE ZAAK.

(2) Cass.,

1
18

feb.
nov.

1983,
1986,

A.R.
A.R.

nr.
nr.

7783
910

(A.C., 1986-87, nr. 168) en de noot 2; zie, wat de

onderzoeksgerechten betreft, Cass., 7 jan. 1986,
A.R. nr. 70, en 24 juli 1986, A.R. nr. 5221
(A. C., 1985-86, nrs. 294 en 690 ).
(3) Zie, wat de onderzoeksgerechten betreft,
Cass., 18 feb. 1986, A.R. nr. 202 (A.C., 1985-86,
nr. 395).
(4) Cass., 15 april 1980 (A.C., 1979-80, nr. 518)
en 18 dec. 1985, A.R. nr. 4620 (ibid., 1985-86,
nr. 268).
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voorlopige invrijheidstelling, met betrekking tot het bij art. 5.3 Europees
Verdrag Rechten van de Mens bepaalde recht van de beklaagde om binnen
een redeijke termijn te worden berecht, overweegt dat de vaststelling
van de datum waarop de behandeling
van de zaak in hager beroep te verwachten is, niet strijdig is met de redelijke termijn bedoeld in het voormelde verdrag, des te meer daar op
verzoek van die beklaagde de zaak
reeds werd uitgesteld (5).
9" en 10" Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens is niet van toepassing
op de vonnisgerechten die beslissen
over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling (6).
11 • en 12" De enkele omstandigheid dat
een rechter, na te hebben deelgenomen aan de beslissing waarbij een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling
van een beklaagde werd afgewezen,
deelneemt aan de beslissing over een
later verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, door dezelfde beklaagde
in dezelfde zaak ingediend, levert geen
schending van art. 292 Ger. W. op.

(DE CUBBER)
ARREST

(A.R. nr. 972)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 oktober 1986 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over de eerste grief, luidende als
volgt : Dat het verzoekschrift op reglementaire wijze werd neergelegd op 10
oktober 1986 ter correctionele griffie van
het hof van beroep, die verzoeker verwittigde alsdat zijn verzoekschrift zou worden behandeld op 15 oktober 1986; dat de
behandeling verschoven werd van 15 ok(5) Zie, wat de onderzoelcsgerechten betreft,
Cass., 9 april 1986, A.R. 4973 (A.C., 1985-86,
nr. 485).
(6) Zie, wat de onderzoeksgerechten betreft,
Cass., 15 april 1980 (A.C., 1979-80, nr. 519) en,
wat de commissies tot bescherming van de
maatschappij betreft, Cass., 7 maart 1984, A.R.
nr. 3481 (A.C., 1983-84, nr. 389); zie ook Cass.,
4 juli 1986 (ibid., 1985-86, nr 684).
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tober tot 17 oktober en nadien tot 23 oktober 1986 voor uitspraak; dat zulks in
tegenstrijd is met de wetsbepalingen en
meer bepaald met artikel 7 van de wet
van 20 april 1874 dat zegt dat het verzoekschrift dient behandeld of er over
beslist binnen de vijf dagen; dat zulks
ter zake dus niet het geval is geweest :

Overwegende dat de termijn van
vijf dagen, bepaald bij artikel 7, derde lid, van de wet van 20 april 1874
op de voorlopige hechtenis, waarbinnen over het verzoek tot voorlopige
invrijheidsteling uitspraak moet
worden gedaan, niet op straffe van
nietigheid is voorgeschreven en dat
derhalve het niet in acht nemen van
die termijn niet tot gevolg heeft dat
de rechters van het verzoek ontlast
zijn of dat de voorlopige hechtenis
een einde moet nemen;
Dat de grief faalt naar recht;
Over de tweede en de derde grief samen, de tweede luidende als volgt : Dat
verzoeker uitdrukkelijk in zijn verzoekschrift heeft aangehaald bij het hof
van beroep de bepalingen van artikel 10
van de wet van 20 april 1874 te willen
overwegen; dat het hof van beroep absoluut niet is ingegaan op dat verzoek, zodat het desbetreffend arrest niet voldaan
heeft aan de pertinent gestelde verzoeksvragen; dat derhalve niet is voldaan aan
artikel 97 van de Grondwet;
de derde luidende als volgt : Dat verzoeker eveneens uitdrulrkelijk verzocht
aan het hof van beroep na te gaan of de
vrijheidsberoving niet in tegenstrijd is
met aile wetsbepalingen van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, en
zeker artikel 5, !eden 1, 3 en 4; dat verzoeker steeds zijn zogezegd aanhoudingsmandaat betwist heeft en zelfs betichtte van valsheid, zodat uiteraard ook
zijn aanhouding onwettelijk is ( ... ordonne sa liberation si Ia detention est illegale), hetgeen hier zeker het geval is en
waarvan het grondprincipe reeds opnieuw is aangenomen door voornoemd
Hof van Straatsburg; dat het aangehaald
verdrag ook zegt in zijn artikel 5.1, 3
« een ieder die gearresteerd is of gevangen wordt gehouden .. ./ ... het recht heeft
binnen een redelijke termijn (wat is een
redelijke termijn? hoogstens enkele
maanden, maar zeker geen maanden die
het jaar overschrijden) berecht te worden of hangende het proces in vrijheid
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te worden gesteld »; het hof (van beroep) vaststelling van de rechters « dat de
antwoordt in geen enkel opzicht op dat datum waarop de behandeling van
verzoek, zodat nogmaals overtreding is , de zaak in hoger beroep te verwachzowel van artikel 97 van de Grondwet ten is, niet strijdig is met de redeals van de meest bepaalde rechten van
de Mens; dat Belgie nochtans uitdrukke- lijke termijn voorzien bij het Verlijk verklaarde, bij ondertekening van drag van Rome inzake de Rechten
die conventie « Reaffirmant leur profond van de Mens; des te meer daar op
attachement a ces libertes fondamenta- de vraag van (eiser) de behandeling
les qui constituent les assises meme de van de zaak reeds werd uitgesteld »;
la justice ... et resolus en tant que Gouvernements d'Etats europeens animes
Dat de grieven niet kunnen word'un meme esprit et possedant un patri- den aangenomen;
moine commun .d'ideal... de respect de la
liberte et de preeminence du droit »; terOver de vierde grief, luidende als
wijl de meest elementairste rechten niet
worden nageleefd en artikel 13 van die volgt : met betrekking tot artikel 292 van
Conventie « Toute personne dont les het Gerechtelijk Wetboek en artikel 6.1
droits et libertes reconnus dans la pre- van het Verdrag van Rome: raadsheer
sente Convention ont ete violes, a droit a De Smedt zetelde reeds als raadsheer in
l'octroi d'un recours effectif devant une de behandeling van het verzoekschrift
instance nationale, alors meme que la neergelegd op 8 augustus 1986 en behanviolation aurait ete commise par des per- deld op 13 augustus 1986 (zie arrest nr.
sonnes agissant dans l'exercice de leurs 1149 van de vakantiekamer, 2de sectie);
fonctions officielles "• en artikel 14 « La dat nadsheer De Smedt eveneens zeteljouissance des droits et libertes reconnus de in de huidige zaak, zegge op 17 en 23
dans la presente Convention doit etre as- oktober 1986; dat zulks in tegenstrijd is
suree, sans distinction aucune »; dat con- met de onlangs gewezen arresten door
eluant, verzoeker, zeker onder toepas- het Hof van Cassatie; dat derhalve huising valt van deze aangehaalde bepalin- dig aangevochten arrest dient verbroken:
gen:

Overwegende dat de grieven, in
zoverre daarin schending wordt aangevoerd van artikel 97 van de
Grondwet, naar recht falen, nu dit
artikel niet van toepassing is op de
vonnisgerechten wanneer zij in de
raadkamer uitspraak doen over een
verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling;
Overwegende, wat het overige van
de derde grief betreft : dat het vonnisgerecht, wanneer het te beslissen
heeft over een verzoekschrift tot
voorlopige invrijheidstelling, zich
niet heeft uit te spreken over de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding; dat het begrip « redelijke
termijn », in de zin van artikel 5.3
van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, niet in abstracto, maar in het licht van de gegevens van elke zaak afzonderlijk
moet worden beoordeeld; dat de beslissing dat die redelijke termijn
niet is overschreden, haar verantwoording naar recht vindt in de

Overwegende dat artikel 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden slechts van toepassing is bij het vaststellen van iemands burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van
de gegrondheid van een tegen hem
ingestelde strafvordering, wat ten
deze niet het geval is;
Overwegende dat de omstandigheid dat een zelfde rechter kennis
neemt van twee opeenvolgende verzoekschriften van een zelfde beklaagde tot voorlopige invrijheidstelling in een zelfde zaak geen scherrding oplevert van artikel 292 van
het Gerechtelijk Wetboek;
Dat de grief niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkom ·
· ewezen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
9 december 1986 - 2• kamer - Voor·
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal.
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KAMER -

10 december 1986

1° BEWIJS -

STRAFZAKEN - SOCIALE ZE·
KERHEID DER WERKNEMERS - SOCIALE-ZEKERHEIDSWET WERKNEMERS, ART. 33 - WETTELIJKE BEWIJSWAARDE VAN DE PROCESSEN-VERBAAL - VOORWAARDEN.

2° SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS - SOCIALf-ZEKERHEIDSWET WERKNEMERS, ART. 33 _., ETTELIJKE BEWIJSWAARDE
VAN DE PROCESSI!:N-VERBAAL- VOORWAARDEN.

1° en 2o De rechter kan niet beslissen dat
een door de sociale inspectie aan de
arbeidsauditeur gedane kennisgeving
een wettelijke bewijswaarde heeft voor
het strafgerecht als hij daarbij niet
vaststelt dat die kennisgeving is opgenomen in een overeenkomstig art. 33
Sociale-Zekerheidswet Werknemers tei'
kennis gebracht proces-verbaal en dat
het bewijs van het tegendeel niet is
geleverd.
(VELKE, INTERCLEANER N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5089)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 februari 1986 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen, rechtdoende als rechtscollege
waarnaar de zaak verwezen is;
Gelet op het op 8 mei 1985 door
het Hof gewezen arrest (1);
(1) A.R. nr 4180, A.C., 1984-85, nr 536.
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Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 31, 32, vervangen door artikel
62 van de wet van 4 augustus 1978, 32bis,
vervangen door artikel 63 van dezelfde
wet, en 33, eerste en tweede lid, van de
wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders, alsook van het algemeen
beginsel van het recht van verdediging,
doordat het hof van beroep de vaststelling van de periode van het misdrijf en
de beslissing volgens welke de bewezen
verklaarde feiten aan eiser te wijten zijn
en de strafvordering niet verjaard is,
met name hierop grondt « dat de
P.V.B.A. Intercleaner bij notariiHe akte
van 22 oktober 1979 in rechte is omgevormd tot een naamloze vennootschap
die dezelfde naam droeg en waarvan de
verdachte Velke directeur-generaal is geworden; dat de sociale inspectie op 13 januari 1980 de arbeidsauditeur liet weten
dat zij dezelfde dag had vastgesteld dat
Velke geen ontslag genomen had; dat die
feitelijke vaststelling, nu ze is gedaan
door een overheid die gemachtigd was
overtredingen van de wet van 27 juni
1969 vast te stellen (zie de samengevoegde artikelen 31 en 32 volgens welke de
door de Koning aangewezen ambtenaren
en beambten toezicht houden op de uitvoering van de wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan en bij de uitoefening van hun opdracht onder meer gelijk
welk onderzoek, controle en enquete
kunnen instellen, alsmede aile inlichtingen kunnen ~nwinnen die zij nodig achten om zich ervan te vergewissen dat de
wettelijke en reglementaire bepalingen
werkelijk worden nageleefd), bewijskracht heeft voor het strafgerecht »,
terwijl, eerste onderdeel, uit de artikelen 31 tot 32bis van de wet van 27 juni
1969 niet kan worden afgeleid dat een
door beambten van de sociale inspectie
gedane feitelijke vaststelling, die ter
kennis gebracht is van de arbeidsauditeur, « bewijskracht heeft voor het strafgerecht •; zelfs de processen-verbaal die
de in artikel 31 bedoelde ambtenaren en
beambten gerechtigd zijn op te maken
overeenkomstig artikel 33, eerste en
tweede lid, van dezelfde wet, « enkel bewijskracht hebben tenzij het tegendeel
bewezen wordt • en dan nog aileen op
voorwaarde dat een afschrift ervan « op
straf van nietigheid aan de overtreder
ter kennis gebracht wordt binnen zeven
dagen na de vaststelling van de overtreding •; zelfs in de veronderstelling dat

-
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die feitelijke vaststelling gedaan is in
een proces-verbaal waarvan afschrift op
de hierboven aangegeven wijze ter kennis gebracht is, hetgeen niet blijkt uit
het bestreden arrest en everunin uit de
stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, beklaagde altijd het recht heeft
het tegendeel te bewijzen; het anest bijgevolg, nu het zonder enig voorbehoud
en in algemene bewoordingen beslist dat
de door de sociale inspectie op 13 januari
1980 gedane feitelijke vaststelling « bewijskracht heeft voor het strafgerecht •,
niet naar recht is verantwoord (schending van de artikelen 31, 32, 32bis en 33,
eerste en tweede lid, van de wet van 27
juni 1969, waarvan de artikelen 32 en
32bis respectievelijk door de artikelen 62
en 63 van de wet van 4 augustus 1978
zijn vervangen);

het, wat de dag betreft tot wanneer eiser
zijn functie heeft uitgeoefend in de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de naamloze vennootschap Intercleaner, zich ertoe beperkt te
overwegen dat de door de sociale inspectie op 13 januari 1980 gedane feitelijke vaststelling, volgens welke eiser die
dag nog steeds geen ontslag genomen
had, « bewij skracht heeft voor het strafgerecht •, en nu het de redenen niet aangeeft waarom de bovenvermelde conclusie van eiser niet als een bewijs van het
tegendeel kan worden aangemerkt
(schending van artikel 97 van de Grandwet), diens grondrecht om het tegendeel
te bewijzen van de gegevens waarop het
hem ten laste gelegde feit gegrond is,
miskent (miskenning van het algemeen
beginsel van het recht van verdediging);

tweede onderdeel, eiser in zijn eerste
conclusie betoogde dat hij op 22 oktober
1979 ontslag had genomen als zaakvoerder van de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Intercleaner
(...), met als gevolg dat hij niet verantwoordelijk was voor de aangiften bij de
Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid voor het derde trimester van
1979 (in te dienen v66r 30 november 1979)
(... ); het openbaar ministerie ten onrechte aanvoert dat eiser op de algemene vergadering van 22 oktober 1979 van
de naamloze vennootschap Intercleaner
is benoemd tot directeur belast met het
dagelijks bestuur; dat het hier ging om
een overgangsmaatregel, zoals de benoeming van een raad van bestuur een overgangsmaatregel was; die raad van bestuur immers reeds twee dagen later, op
24 oktober 1979, door andere personen
werd vervangen en de heer Louis Renier
werd benoemd tot afgevaardigd bestuurder belast met het dagelijks bestuur; het
gebeurde eenvoudig hierop neerkomt dat
de aandeelhouders van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid lntercleaner beslist hebben hun
deelbewijzen te verkopen; een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid echter alleen natuurlijke personen en geen vennootschappen onder
haar aandeelhouders mag hebben; de koper dus geiHst heeft dat de personenvennootschap met beperkte aansprakelijk·
heid tot een naamloze vennootschap zou
worden omgevormd; eiser zijn ontslag
als statutair zaakvoerder diende te nemen, hetgeen bij authentieke akte moest
worden vastgesteld; Z'.llks de enige reden
is waarom de gekende procedure werd
gevolgd; het hof van beroep bijgevolg, nu

Wat de twee onderdelen samen
betreft:
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat het laatste
strafbaar feit dagtekent van 31 oktober 1979, de eiser Velke veroordeelt
tot een enkele geldboete, vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers, hem een gedeeltelijk
uitstel verleent en, met bevestiging
van het beroepen vonnis, de eiseres
naamloze vennootschap Inter.cleaner
burgerrechtelijk aansprakelijk verklaart voor de betaling van de geldboeten en de kosten en haar tevens
ambtshalve veroordeelt tot betaling
van de aan de Rijksdienst voor
Maatschappelijke Zekerheid verschuldigde achterstallige bijdragen,
waarvan het bedrag voorlopig is geraamd op een frank, alsook tot betaling van de bijdrageopslagen en de
verwijlinteresten;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat eiser « staande houdt het
werkelijk bestuur van de vennootschap op 22 oktober 1979 uit handen
gegeven te hebben •;
Overwegende dat het arrest, om
niettemin de periode vast te stellen
gedurende welke de misdrijven
waarvoor vervolging is ingesteld op
strafrechtelljk gebied aan de eiser
Velke ten laste kunnen worden gelegd en om te beslissen dat de strafvordering niet verjaard is en dat bovendlen eiseres moet worden ver-
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oordeeld als burgerrechtelijk aansprakelijke partij, beslist « dat de
sociale inspectie op 13 januari 1980
(lees 13 februari 1980) de arbeidsauditeur liet weten dat zij dezelfde dag
had vastgesteld dat Velke zijn antslag niet genomen had; dat die feitelijke vaststelling, nu ze is gedaan
door een overheid die gemachtigd is
overtredingen van de wet van 27 juni 1969 vast te stellen ( ...), bewijskracht heeft voor het strafgerecht »;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede middel, dat niet kan leiden
tot cassatie zonder verwijzing, 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, anders samengesteld dan
bij het arrest van 8 februari 1984.

Overwegende dat het arrest met
die consideransen antwoordt op de
in het tweede onderdeel aangegeven
conclusie van de partij Velke;

10 december 1986 - 2' kamer- Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Biitzler.

Dat het middel in dat opzicht feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat nochtans uit artikel 33, eerste en tweede lid, van de
wet van 27 juni 1969 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders blijkt dat de processen-verbaal, die door d•~ in artikel 31 van
die wet bedoelde ambtenaren en beambten worden opgemaakt, bewijskracht hebben, tenzij het tegendeel
wordt bewezen en zulks op voorwaarde dat aan de overtreder, op
straffe van nietigheid, een afschrift
van het proces-verbaal ter kennis
wordt gebracht binnen zeven dagen
na de vaststelling van de overtreding;
Overwegende dat het arrest, nu
het zonder enig voorbehoud en in algemene bewoordingen beslist dat
een door de sociale inspectie aan de
arbeidsauditeur gedane mededeling
« bewijskracht heeft voor het strafgerecht », zonder daarbij vast te
stellen dat die mededeling is opgenomen in een overeenkomstig voormeld artikel 33 ter kennis gebracht
proces-verbaal en dat eiser het tegendeel niet bewijst, de in het middel aangewezen wetsbepalingen en
het daarin vermelde algemeen
rechtsbeginsel schendt;
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10 december 1986

FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID
WET FONDSEN BESTAANSZEKERHEID,
ART. 16BIS - VEROORDELING TOT BETALING
VAN DE ACHTERSTALLIGE BIJDRAGEN, BIJDRAGEOPSLAGEN EN INTERESTEN - ALLEEN
TEN LASTE VAN DE WERKGEVER.

De rechter mag geen veroordeling tot betaling van achterstallige bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlinteresten uitspreken tegen een als werkgever, aangestelde of lasthebber omschreven persoon, als hij een vennootschap civielrechtelijk aansprakelijk verklaart voor
de kosten waarin die persoon is verwezen (1). (Art. 16bis wet van 7 jan.
1958.)

(JOSSE)
ARREST

(verta]ing)

(A.R. nr. 5135)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 maart 1986 door

Dat het middel in zoverre gegrond
is;

(1) Zie Cass., 27 juni 1977 (A.C., 1977, 1103).
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het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat eiseres haar
voorziening enkel richt tegen de beschikkingen die op haar betrekking
hebben:
A. in zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiseres ingestelde strafvordering:
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. in zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
eiseres
ambtshalve
veroordeeld
wordt om « de op 11 september 1984
op het bedrag van 178.332 frank
vastgestelde verschuldigde bijdragen, bijdrageopslagen en interesten
te storten aan de bevoegde instelling »;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 16bis van de wet
van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid,
doordat het arrest, na met bevestiging
van het beroepen vonnis, ten laste van
eiseres bewezen verklaard te hebben dat
« ze verzuimd heeft voor zestien werknemers de bijdragezegels voor ongunstige
weersomstandigheden en werkgetrouwheid in het bouwbedrijf te betalen uiterlijk op het eind van de maand volgend
op het trimester waarop ze betrekking
hebben » en na te hebben beslist dat de
thans faillietverklaarde personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid J. en L. Josse civielrechtelijk aansprakelijk was voor eiseres, met verbetering van het beroepen vonnis, eiseres op
grond van artikel16bis van de wet van 7
januari 1958 ambtshalve veroordeelt om
de op 11 september 1984 op het bedrag
van 178.332 frank vastgestelde verschuldigde bijdragen, bijdrageopslagen en interesten te storten aan de bevoegde instelling, onder aftrek van aile als voorschot gestorte bedragen,
terwijl artikel 16bis van de wet van 7
januari 1958, dat een uitzonderingsbepaling is waarbij aan de fondsen voor bestaanszekerheid een uitvoerbare titel
wordt verleend zonder dat ze zich bur-
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gerlijke partij hoeven te stellen, krachtens de tekst zelf van het artikel, aileen
geldt voor de werkgever en bij ontstentenis van een wetsbepaling niet mag worden uitgebreid tot de aangestelden of
lasthebbers; het arrest, door te beslissen
dat de vennootschap J. en L. Josse civielrechtelijk aansprakelijk was voor eiseres, impliciet doch onmiskenbaar heeft
geoordeeld dat laatstgenoemde aileen
maar aangestelde of lasthebber was; het
arrest derhalve, nu het haar ambtshalve
veroordeelt om het bedrag van 178.332
frank te storten aan de bevoegde instelling, het in het middel vermelde artikel
16bis schendt:

Overwegende dat eiseres en een
medebeklaagde zijn gedagvaard om
voor de correctionele rechtbank te
verschijnen << ter zake dat ze als
werkgevers, aangestelden of lasthebbers, in 1982, 1983 en 1984 (verzuimd hebben) bijdragezegels voor
ongunstige
weersomstandigheden
en werkgetrouwheid te betalen voor
16 werknemers »; dat de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid J. en L. Josse, van haar
kant, is gedagvaard << als civielrechtelijk aansprakelijke partij voor de
twee eerstgenoemden »;
Overwegende dat het beroepen
vonnis << het aan ieder van de beklaagden ten laste gelegde feit bewezen verklaart (...), de uitspraak
van de veroordeling opschort voor
de duur van drie jaar, ieder van de
beklaagden veroordeelt in de helft
van de kosten », de genoemde vennootschap << civielrechtelijk aansprakelijk verklaart voor de kosten
waarin de veroordeelden zijn verwezen en, voor zoveel nodig, haar veroordeelt tot de betaling ervan »;
Overwegende dat het arrest het
beroepen vonnis bevestigt en tevens
voornoemde vennootschap veroordeelt om het bedrag van 288.098
frank, alsmede eiseres en de medebeklaagde om het bedrag van
178.332 frank aan de bevoegde instelling te storten, als betaling van
« verschuldigde bijdragen, bijdrageopslagen en interesten »;
Overwegende dat het arrest door
de vennootschap civielrechtelijk
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aansprakelijk te verklaren voor eiseres impliciet beslist dat eiseres gehandeld heeft als aangestelde of
lasthebber en niet als werkgever;
Overwegende dat artikel 16bis van
de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid bepaalt dat « de rechter die de
straf uitspreekt ten laste van de
werkgever, zijn aangestelden of zijn
lasthebbers die de bijdragen niet
hebben betaald of niet betaald hebben binnen de vastgestelde termijnen, de werkgever ambtshalve veroordeelt tot betaling, aan de instelling die met de inning van de
bijdragen belast is, van de achterstallige bijdragen, de bijdrageopslagen en verwijlinteresten die op bet
tijdstip van bet vonnis nog niet aan
die instelling zijn gestort »; dat
krachtens die bepaling enkel de
werkgever ambtshalve kan worden
veroordeeld;
Dat het arrest, nu bet eiseres op
grond van artikel 16bis van de wet
van 7 januari 1958 veroordeelt tot
betaling van bepaalde bedragen, ofschoon het beslist dat zij niet de
hoedanigheid van werkgever had,
die wetsbepaling schendt;.
Dat bet middel gegrond is;
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10 december 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Rappe, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal Advocaat: mr.
Draps.

Nr. 221
2'

KAMER -

1° VONNISSEN

10 december 1986
EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN
RECHTSCOLLEGE,
UITSPRAAK DOENDE IN LAATSTE AANLEG VERKLARINGEN VAN DE BEKLAAGDE- VERMELDING IN HET PROCES-VERBAAL VAN DE
TERECHTZITTING NIET VERPLICHT.

2° VERZEKERING-

W.A.M.-VERZEKERING
- IN HET VERKEER BRENGEN VAN EEN AAN
EEN DERDE TOEBEHOREND VOERTUIG VERPLICHTING TOT VERZEKERING VAN DE
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
WAARTOE DAT VOERTUIG AANLEIDING KAN
GEVEN.

3° MISDRIJF-

RECHTVAARDIGINGSGROND
ONOVERKOMELIJKE DWALING - BEGRIP.

1° Geen enkele wettelijke bepaling ver-

plicht een strafgerecht, dat in laatste
aanleg uitspraak doet, de verklaringen
van de beklaagde op te tekenen in het
proces-verbaal van de terechtzitting

Om die redenen, ongeacht het
tweede middel dat niet kan leiden
(1).
tot ruimere cassatie of tot cassatie
zonder verwijzing, vernietigt bet be- 2° De verzekeringnemer die op de openbare weg een ander dan het in zijn
streden arrest, in zoverre bet eiseverzekeringscontract omschreven voerres veroordeelt tot betaling van « de
tuig bestuurt, is strafbaar krachtens
op 11 september 1984 op het bedrag
artikel 18, § 1, wet 1 juli 1956 als dat
van 178.332 frank vastgestelde vervoertuig aan een derde toebehoort en
schuldigde bijdragen, bijdrageopslaniet gedekt is door een verzekering die
gen en interesten »; verwerpt de
beantwoordt aan de bepalingen van
die wet, zelfs als zijn eigen aansprakevoorziening voor bet overige; beveelt
Jijkheid gedekt is door een contract bedat van dit arrest melding zal wortreffende een hem toebehorend voerden gemaakt op de kant van bet getuig (2).
deeltelijk vernietigde arrest; verwijst eiseres in een vierde van de 3° Wettig is de beslissing dat een bekosten van haar voorziening; laat de
klaagde niet het slachtoffer is geweest
overige kosten ten laste van de I---------------Staat; verwijst de aldus beperkte
(1) Cass., 4 april 1979 (A.C., 1978-79, 922).
zaak naar het Hof van Beroep te
(2) Cass., 11 feb. 1974 (A.C., 1974, 632).
Bergen.
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van een onoverkomelijke dwaling, als
uit de door de feitenrechter op onaantastbare wijze vastgestelde omstandigheden kan worden afgeleid dat die beklaagde niet gehandeld heeft zoals een
redeiJjk en voorzichtig mens zou hebben gedaan (3).

de partijen, de processen-verbaal van de
terechtzitting, de processen-verbaal van
verhoor; de verklaringen, die eiser zou
hebben afgelegd en die ten grondslag liggen aan het arrest van het hof van beroep, niet zijn opgenomen in een procesverbaal van verhoor of in het zittingsblad en derhalve niet kunnen worden
nagegaan; het arrest bijgevolg niet regelmatig met redenen is omkleed :

(HOLLEMAN T. JASINSKY, MAERTENS, ROYALE
BELGE N.V., GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS)

Overwegende dat eiser niet betoogt dat de bewijskracht van zijn
voor het hof van beroep afgelegde
verklaringen is miskend;
'
Overwegende dat geen enkele
wetsbepaling aan het hof van beroep de verplichting oplegt in het
proces-verbaal van de terechtzitting
de inhoud op te tekenen van de verklaringen die de beklaagde heeft afgelegd tijdens zijn ondervraging
door de voorzitter van dat rechtscollege;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5278)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 mei 1986 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering die tegen eiser is ingesteld:

A. wegens de telastlegging 2 :
Overwegende dat het arrest beslist dat de strafvordering betreffende die telastlegging verjaard is;
Dat, bij gebrek aan belang, de
voorziening niet ontvankelijk is;
B. wegens de telastleggingen 1 en
3:
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het hof van beroep bepaalde
rechtsgevolgen heeft afgeleid uit de feiten die het hof, naar het zegt, heeft vastgesteld, ten deze met name uit het verhoor van eiser,
terwijl uit geen enkel -geschrift blijkt
dat die feiten zijn vastgesteld en met name dat het verhoor van eiser is opgetekend; de feitenrechter immers niet alleen de feiten wa1;1rop hij zijn beslissing
grondt, moet vaststellen, maar ze bovendien op een wettige wijze moet vaststellen; de feiten waarop het Hof zal mogen
acht slaan die zijn welke zijn vastgesteld
in de verschillende geschriften, met name in het strafdossier, de conclusies van
(3) Cass., 27 maart 1984, A.R. nr.
(A.C., 1983-84, nr. 427).

7397

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 2 en 18
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen en artikel 4 van
het modelcontract voor de verzekering
inzake motorrijtuigen,
doordat het hof van beroep, dat het
vonnis van de correctionele rechtbank op
dat punt wijzigt, de in artikel 18 van de
wet omschreven telastlegging van nietverzekering van het voertuig bewezen
verklaart, op grond dat eiser niet voldeed aan de voorschriften van artikel 4
van de door hem met Royale Belge oorspronkelijk gesloten verzekeringsovereenkomst tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de hem
toebehorende defecte Alfa Romeo; dat
het hof van beroep de beslissing volgens
welke het door eiser ten tijde van de feiten bestuurde voertuig niet kan worden
geacht onder de dekking te vallen van de
oorspronkelijke verzekeringspolis krachtens de uitbreiding van de dekking waarin artikel 4 van de algemene voorwaarden van het contract voorziet, hierop
grondt dat: 1" eiser verscheidene maanden voor de feiten aan de garagehouder,
eigenaar van het voertuig, heeft gevraagd een voertuig te mogen lenen voor
het huwelijk van zijn schoonbroer; 2" eiser op het ontleende voertuig niet de
nummerplaten van zijn defect voertuig

=~--_=---r
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of van dit van zijn echtgenote, maar de
platen van een voertuig dat aan zijn
schoonbroer had toebehoord, heeft aangebracht; 3" het ten tijde van de feiten
bestuurde voertuig niet bestemd is geweest tot hetzelfde gebruik als het in de
lopende polis omschreven voertuig; 4" het
eigenlijke « vervangingsvoertuig », dat in
de plaats kwam van het defecte voertuig,
de Renault 6 was die aan de echtgenote
van eiser toebehoorde,
terwijl, eerste onderdeel, het hof van
beroep uit de vastgestelde feiten niet
wettig kon afleiden dat aan de voorwaarden van artikel 4, eerste lid, a, niet was
voldaan; het hof van beroep bovendien,
door aldus uitspraak te doen, voorwaarden heeft toegevoegd aan die van voormeld artikel 4; de correctionele rechtbank en het hof van beroep immers
terecht hebben beslist dat het bestaan
van de telastlegging van niet-verzekering
ten deze afhing van de vraag of artikel 4
van de algemene voorwaarderi van het
door eiser aangevoerde oorspronkelijk
verzekeringscontract al dan niet van toepassing was; dat artikel bepaalt : « 1. de
dekking van dit contract strekt zich uit,
zonder dat hiervoor een verklaring vereist weze, tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekeringnemer
alsmede van diens echtgenote en kinderen, indien deze bij hem inwonen en de
wettelijke leeftijd om een motorrijtuig te
besturen bereikt hebben, als bestuurder
of als burgerrechtelijk aansprakelijke
voor de bestuurder : a) aan een motorrijtuig dat aan een derde toebehoort en tot
hetzelfde gebruik bestemd is als het omschreven motorrijtuig, indien dat motorrijtuig gedurende niet Ianger dan een kalendermaand het omschreven motorrijtuig, dat om welke reden ook tijdelijk
onbruikbaar zou zijn, vervangt; b) van
elk aan derden toebehorend motorrijtuig,
dat zij toevallig zouden besturen, zelfs
terwijl het omschreveri motorrijtuig in
gebruik is. In geval van toepassing van
de bepalingen van dit artikel wordt het
in de bovenvermelde voorwaarden gebruikte motorrijtuig met het omschreven
motorrijtuig gelijkgesteld »; het niet
wordt betwist dat: 1" eiser een geldige
verzekeringsovereenkomst had gesloten
tot dekking van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid waartoe zijn defecte
Alfa Romeo aanleiding kon geven; 2" het
ten tijde van de feiten bestuurde voertuig aan een derde toebehoorde; 3" het
voor niet Ianger dan een maand het in
de oorspronkelijke polis .omschreven
voertuig verving; 4" het vervangen voertuig om de een of andere reden tijdelijk
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onbruikbaar was; er ten deze is vastgesteld dat dit voertuig een veertiental dagen defect was en in de woning van eiser gestald stond; het oorspronkelijke
verzekeringscontract bovendien, in de
bijzondere voorwaarden onder de rubriek « gebruik », een clausule « priveleven en weg naar en van het werk » bevatte; uit de feiten blijkt dat het vervangingsvoertuig ook voor prive-doeleinden
werd gebruikt en dus bestemd was voor
hetzelfde gebruik als het omschreven
voertuig; de bewoordingen van het contract immers in aanmerking genomen
moeten worden; het hof van beroep overigens niet heeft vastgesteld dat het vervangen voertuig niet dezelfde risico's
deed ontstaan als het omschreven voertuig, hetgeen trouwens niet het geval
was, aangezien dat criterium in aanmerking genomen was om te bepalen of de
voertuigen voor hetzelfde gebruik bestemd waren; het hof van beroep dus, nu
het beslist dat het vervangingsvoertuig
niet voor hetzelfde gebruik bestemd was
als het omschreven voertuig, uit de feiten die het vastgesteld heeft of had moeten vaststellen, op onwettige wijze afgeleid heeft dat niet was voldaan aan dat
voorschrift van artikel 4 van het con··
tract; het hof van beroep dus ten on··
rechte, op grond van de vastgestelde feiten, verklaard heeft dat niet aan aile
voorschriften van artikel 4 was voldaan;
het hof van beroep dus, enerzijds, de
voorschriften verkeerd heeft uitgelegd;
het hof anderzijds geen voorwaarden
mocht toevoegen aan die welke gesteld
waren in het gewraakte artikel van het
contract;
tweede onderdeel, het hof van beroep
tevens oordeelde dat uit de vastgestelde
feiten moest worden afgeleid dat eiser
evenmin nog aanspraak kon maken op
de toepassing van artikel 4, eerste lid, b,
van het verzekeringscontract dat het
voordeel van die verzekering uitbreidt
tot het aan een derde toebehorende voertuig dat hij toevallig zou besturen; het
gebruik niet ophoudt toevallig te zijn
door het feit dat het ongeval zich daags
na het huwelijk van eisers schoonbroer
heeft voorgedaan; de term « toevallig »
immers in tegenstelling staat tot de begrippen « gewoonlijk » en « bij herhaling »; ten deze uit de door het hof van
beroep vastgestelde feiten blijkt dat het
vervangingsvoertuig wei degelijk toevallig werd bestuurd; daaruit volgt dat het
arrest het in artikel 4 van het contract
voorkomende begrip toevallig besturen
verkeerd uitlegt en dus de in het middel
vermelde wetsbepalingen schendt;
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derde onderdeel, het hof van beroep
uit de omstandigheid dat de garagehouder, eigenaar van het vervangingsvoertuig, verklaard heeft eiser erover te hebben ingelicht dat het aan hem geleende
voertuig niet gedekt was door een eigen
verzekeringsovereenkomst, heeft afgeleid dat eiser zich niet op onoverkomelijke dwaling kon beroepen met het argument dat hij niet op de hoogte was
van het niet bestaan van een geldig verzekeringscontract, terwijl eiser toch wett!?e rede~en had om te geloven, zoals hij
tiJdens ZIJn verhoor door de verbalisanten verklaard heeft en zoals de eerste
rechter door hem vrij te spreken aangenomen had, dat de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid waartoe het door hem
bestuurde vervangingsvoertuig aanleiding kon geven, geldig gedekt was
krachtens de uitbreiding van de dekking
van het verzekeringscontract betreffende
zijn eigen defect voertuig :

Overwegende dat het hof van beroep eiser wegens de telastlegging 1
(onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen) tot een geldboete van 200 frank heeft veroord~eld en hem wegens de telastleggmg 3 (besturen van een motorrijtuig op de openbare weg zonder dat
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe dat voertuig aanleiding
kan geven, gedekt was door een verzekeringscontract dat voldeed aan
de bepalingen van de wet) veroordeeld heeft tot een geldboete van
200 frank en tot de vervallenverklaring, voor de duur van twee maanden, van het recht om gelijk welk
motorrijtuig te besturen;
Overwegende dat het middel enkel betrekking heeft op de telastlegging 3;
Wat de eerste twee onderdelen betreft:
Overwegende dat luidens de artikelen 2 en 3 van de wet van 1 juli
1956 elk motorrijtuig dat in het verkeer wordt gebracht op de openbare
weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of voor een
zeker aantal personen, die het recht
hebben om er te komen, moet worden gedekt door een aan de bepalingen van deze wet beantwoordende
verzekering van de burgerrechte-
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lijke aansprakelijkheid waartoe het
aanleiding kan geven;
Dat bijgevolg de verzekeringnemer die op de openbare weg een ander dan het in zijn verzekeringscontract omschreven voertuig bestuurt,
onder de toepassing van artikel 18,
§ 1, van de wet van 1 juli 1956 valt,
als dat voertuig toebehoort aan een
derde die voor dat voertuig geen
aan de bepalingen van de wet beantwoordende verzekering heeft gesloten, ook al zou zijn eigen aansprakelijkheid gedekt zijn door een contract betreffende een aan hem toebehorend voertuig;
Overwegende dat het arrest, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, vaststelt dat het door eiser
ten tijde van de feiten bestuurde
voertuig toebehoorde aan iemand
anders en dat de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid waartoe dat voertuig aanleiding kon geven, niet verzekerd was;
Dat het derhalve de beslissing
naar recht verantwoordt, zelfs al
zou de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van eiser gedekt zijn door
de aanvullende waarborg, die hem
door het verzekeringscontract voor
zijn eigen voertuig geboden werd;
Dat, bij gebrek aan belang, die
onderdelen niet ontvankelijk zijn;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest, na de
voorwaarden waaronder eiser het
voertuig van een derde heeft ontleend en gebruikt, te hebben beschreven, vermeldt dat « beklaagde
die feitelijke omstandigheden miskent waar hij betoogt dat hij het
slachtoffer is geweest van een onoverkomelijke dwaling doordat hij
te goeder trouw meende dat het van
Defontaines ontleende voertuig gedekt was door een door laatstgenoemde gesloten verzekering >> en
dat « met name de verklaring van
de lener betreffende de platen van
de garagehouder wel degelijk aantoont dat daar niets van aan is ));
Overwegende dat de feitenrechter
op onaantastbare wijze oordeelt of
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de feiten en omstandigheden waarvan het bestaan door hem wordt
vastgesteld, een onoverkomelijke
dwaling opleveren, op voorwaarde
dat hij het bestaan van die rechtvaardigingsgrond in rechte uit die
omstandigheden kan afleiden en
met name daaruit kan afleiden dat
beklaagde gehandeld heeft zoals ieder redelijk en voorzichtig persoon
zou hebben gedaan;
Overwegende dat het arrest uit de
daarin vastgestelde omstandigheden
heeft kunnen afleiden dat eiser niet
gehandeld heeft als een redelijk en
voorzichtig persoon en derhalve niet
het slachtoffer is geweest van een
onoverkomelijke dwaling; dat de
omstandigheid dat het hof van beroep artikel 4 van het modelverzekeringscontract verkeerd zou hebben
uitgelegd, niet de onwettigheid van
die beslissing tot gevolg zou kunnen
hebben;
Dat dit onderdeel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanWHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
10 december 1986 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Rappe, raadsheer Gelijkluidende. conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Duj ardin, Doornik.
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AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST ZAAK -

BUITEN
GEBREK VAN DE

BEGRIP.

De rechter kan beslissen dat de bevloering van een gebouw niet is aangetast
door een gebrek, in de zin van art.
1384, eerste lid B. W., als hij vaststelt
dat die bevloering geen abnormaal
kenmerk vertoont waardoor schade
kan ontstaan (1).

(NAMIAS T. COSSEMENT)

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen van eiser tegen de naamloze vennootschap
Royale Belge, vrijwillig tussengekomen partij, en van de verweerders
Patrick J asinsky en Freddy Maertens, burgerlijke partijen, tegen eiser:
Overwegende dat eiser geen enkel
middel aanvoert;
III. In zoverre de voorziening gericht is tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds :
Overwegende dat tussen eiser en
verweerder geen geding is aangegaan voor de feitenrechter en dat
het arrest tegen hem geen veroordeling uitspreekt die verweerder ten
goede komt;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. 7562)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 februari 1985 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1384, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat, naar de verklaringen van de
getuige en van de echtgenote van eiser
en volgens de rapporten van de inspecteur van de verzekeringsmaatschappij, de vloer van de inkomhall van het
gebouw van verweerder, op het ogenblik
van het ongeval « glad» of« betrekkelijk
(1) Cass., 26 juni 1986,
(A. C., 1985-86, nr. 676).
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glad », maar « droog » was en « voorzien
was van een vloerbedekking die gewoonlijk in een gang wordt gelegd en die bestaat uit granietmarmer waarin op zichzelf geen enkel abnormaal gevaar
schuilt, a fortiori voor iemand die er bijna dagelijks overliep », eisers vordering
gesteund hierop dat verweerder aansprakelijk is in zoverre hij een gebrekkige
zaak onder zijn bewaring had, te weten
de abnormaal gladde vloer van de inkomhall van zijn gebouw, afwijst op
grand : « dat geen gebrek is aangetoond
... , dat nu niet was bewezen dat er een
fout in de structuur of in de samenstelling van de vloer zou geweest zijn, niet
behoefde te worden onderzocht of (de
vloer) al dan niet uitermate glad was ... ,
dat het enkele feit dat een vloerbedekking glad is geen gebrek van de vloer
oplevert »,
terwijl, eerste onderdeel, die redenen
in het onzekere Iaten of de vordering
van eiser wordt afgewezen omdat niet is
bewezen dat de vloer van de inkomhall
van het gebouw van verweerder een gebrek vertoonde, in casu dat de vloer abnormaal glad was - in welk geval de beslissing naar recht zou zijn verantwoord,
aangezien het bewijs van het gebrek van
de zaak op het slachtoffer rust -, dan
wei, daarentegen omdat eiser niet heeft
aangetoond dat de vloer leed aan een gebrek, namelijk een fout in de structuur
of in de samenstelling van de vloer, - in
welk geval de beslissing onwettig zou
zijn, zoals in het tweede onderdeel van
het middel wordt aangevoerd -; daaruit
volgt dat het arrest dubbelzinnig met redenen is omkleed en derhalve artikel 97
van de Grondwet schendt;
tweede onderdeel, bet gebrek van de
zaak waarvoor de bewaarder aansprakelijk is, in de zin van artikel 1384, eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek, bestaat
in een abnormaal kenmerk, een abnormale staat van de zaak zelf waardoor
schade kan worden veroorzaakt van in
het begin of achteraf en die niet per se
een fout in de structuur of in de samenstelling van de zaak moet zijn, maar die
kan te wijten zijn aan elke andere oorzaak in de zaak zelf; de zeer gladde staat
van een vloer een abnormale staat kan
zijn waarin de zaak zich bevindt en bijgevolg een gebrek van de zaak kan zijn,
in de zin van dat artikel; daaruit volgt
dat het arrest, door eisers vordering a£
te wijzen op grand dat het bewijs van
een gebrek, namelijk een fout in de
structuur of in de samenstelling van de
vloer, niet was geleverd en dat derhalve
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niet behoefde te worden onderzocht of
de vloer al dan niet uitermate glad was,
steunt op een andere opvatting van het
gebrek van de zaak dan die van de wet
en derhalve zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt (schending van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechter,
op grond van de vaststellingen in de
rapporten van de inspecteur van de
verzekeringsmaatschappij, alsmede
van de verklaring van een getuige
van de feiten, erop wijst dat de
vloer van de inkomhall « met een
vloerbedekking die gewoonlijk in
een gang wordt gelegd », ten tijde
van het ongval droog, hoewel « betrekkelijk glad )) was; dat hij eruit
afleidt dat die vloerbedekking op
dat moment geen gebrek vertoonde
in de zin van artikel 1384, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat die redenering
niet dubbelzinnig is, zoals werd aangevoerd;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de gegevens,
waarvan sprake is in het antwoord
op het eerste onderdeel van het middel, blijkt dat het arrest niet enkel
oordeelt dat de tegelvloer niet leed
aan een in de zaak inherent gebrek,
maar dat bovendien niet is aangetoond dat de vloerbedekking op het
ogenblik van de feiten een abnormaal kenmerk vertoonde waardoor
schade kon worden veroorzaakt;
Dat het arrest aldus zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen. verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
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11 december 1986 - 1• kamer- Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Poupart,
raadsheer Gelijkluidende conclusie
van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Gerard en Dassesse.
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RECHTERLIJK GEWIJSDE -

BURGERLIJKE ZAKEN - GEZAG, IN BURGERLIJKE ZAKEN, VAN HET GEWIJSDE OP DE STRAFVORDERING - BEGRIP.

De burge1·Jijke rechter die de verzekeraar van een voertuig veroordeelt om
de slachtoffers van een ongeval schadeloos te stellen, miskent geenszins
het gezag van gewijsde van de beslissing die twee beklaagden vrijspreekt,
op grand dat niet kan worden uitgemaakt wie van beiden het voertuig bestuurde op het ogenblik van het ongeval (1).

(GROEP JOSI N.V. T. LOISEAU, OTJACQUES)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7598)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 april 1985 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel,
waarnaar de zaak werd verwezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 14 januari 1982;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1350, 3", 1352, 1382
tot 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 23
tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek, 3, 4
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering en van het in die bepalingen neergelegde algemeen beginsel
inzake het gezag van gewijsde in strafzaken, van de artikelen 418 tot 420 van het
(1) Cass., 30 dec. 1985,
(A.C., 1985-86, nr. 284).
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Strafwetboek, 6 van de wet van 1 juli
1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en 97 van de Grondwet,

doordat het bestreden arrest, na te
hebben vastgesteld dat, bij vonnis van 21
januari 1975 van de Correctionele Rechtbank te Namen en bij arrest van 8 oktober 1975 van het Hof van Beroep te
Luik, de enige twee eventuele bestuurders van het voertuig dat door eiseres
ten tijde van het ongeval was verzekerd,
definitief van de rechtsvervolgingen waren ontslagen, die tegen hen wegens dat
ongeval op grond van de artikelen 418 en
420 van het Strafwetboek waren ingesteld, ter zake van « onopzettelijk, door
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg
en met name wegens niet-inachtneming
van de artikelen 16.2, a, en 18 van het algemeen reglement betreffende de politie
over het wegverkeer (koninklijk besluit
van 14 maart 1968) ... slagen of verwondingen te hebben toegebracht aan Huguette · Otjacques, Jacques Loiseau en
Alice Scheemaecker », eiseres niettemin
veroordeelt om de schade te vergoeden
die de verweerders ten gevolge van dat
ongeval beweerden te hebben geleden,
op grond dat « de Groep J osi zich vergist
in de omvang van wat werkelijk op strafrechtelijk gebied is beslist; de Correctionele Rechtbank te Namen immers vaststelt dat noch uit de gegevens van het
strafdossier noch uit het onderzoek van
de zaak ter terechtzitting kan worden
uitgemaakt wie van beide beklaagden
het voertuig bestuurde, doordat de rechtbank over geen enkel gegeven beschikt
om te beslissen over de tegenstrijdige
stellingen van die beklaagden; dat de
rechtbank daaruit afleidt dat de telastleggingen ten aanzien van iedere beklaagde niet zijn bewezen; dat uit die
motivering volgt dat een van beide beklaagden het voertuig op 6 januari 1973
te Suarlee bestuurde, zonder dat om
voormelde redenen kon worden uitgemaakt wie van heiden het was; dat bijgevolg de telastleggingen ten aanzien van
een ieder niet zijn bewezen; dat, in strijd
met wat door de Groep Josi wordt betoogd, de strafgerechten enkel hebben
beslist dat niet kon worden gezegd wie
van heiden, Piers of Kayaerts, het voertuig bestuurde op het ogenblik van het
ongeval, met dien verstande dat het
voertuig door de ene of door de andere
was bestuurd; dat de bestuurder van het
door de Groep Josi verzekerde voertuig
ongetwijfeld de bepalingen van de artikelen 16.2, a, en 18 van het koninklijk
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besluit van 14 maart 1968 heeft overtreden en de andere weggebruikers niet
heeft Iaten voorgaan, terwijl een verkeersteken (een omgekeerde driehoek)
hem daartoe verplichtte; dat die bestuurder aileen aansprakelijk is voor de door
J. Loiseau, D. en H. Otjacques geleden
schade; dat de benadeelden in hun dagvaarding van 8 juli 1977, ter aanvulling
van de vorige dagvaarding van 21 februari, uitdrukkelijk vermelden dat de
vordering, die zij instellen tegen de
Groep Josi, juist de rechtstreekse verdering is, die is gegrond op de bepalingen
van de wet van 1 juli 1956, namelijk de
artikelen 2 en 3; dat artikel 3 bepaalt dat
de verzekeraar de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar, van iedere houder en van iedere bestuurder van
het verzekerde motorrijtuig moet dekken, zulks met uitzondering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van hen
die zich door diefstal of geweldpleging
de macht over het motorrijtuig hebben
verschaft; dat die rechtstreekse verdering, wegens haar oorzaak, onderscheiden is van de vordering waarvan de
strafrechter kennis heeft moeten nemen;
terwijl deze laatste vordering gegrond
was op bet misdrijf dat ofwel persoonlijk
door Piers ofwel door Kayaerts was begaan, is de rechtstreekse vordering gegrond op de aansprakelijkheid van de
bestuurder, wie dan ook, met dien verstande, zoals door de strafrechter reeds
werd gezegd en aangenomen, dat het
voertuig slechts twee eventuele bestuurders had; dat zoals hiervoren is gezegd
de bestuurder van het door Groep Josi
verzekerde voertuig aansprakelijk is
voor de door J. Loiseau, D. en H. Otjacques geleden schade; dat Groep Josi, als
verzekeraar van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de bestuurder van
de Ford Mustang, hen schadeloos moet
stellen »,

terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrijdig is vast te stellen dat het verzekerde voertuig noodzakelijk bestuurd
was, hetzij door de heer Piers, hetzij
door mevrouw Kayaerts, en dat heiden
door de strafgerechten waren vrijgesproken van de hun ex de artikelen 418 en
420 van het Strafwetboek ten laste gelegde feiten en niettemin te beslissen dat
de bestuurder van dat voertuig aileen
aansprakelijk was voor de door J. Loiseau, D. en H. Otjacques geleden schade;
het arrest wegens die tegenstrijdigheid
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
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tweede onderdeel, de fout die het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg
oplevert in de zin van de artikelen 418
en 420 van bet Strafwetboek, gelijk te
stellen is met de in de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde burgerrechtelijke fout en de benadeelde tegen de verzekeraar van de naar beweren aansprakelijke dader van het
ongeval geen andere rechten kan doen
gelden dan die welke hij tegen die auteur van de schade kan aanvoeren; de
enige twee eventuele bestuurders van
bet verzekerde voertuig, nu zij definitief
zijn vrijgesproken van de feiten die hun
wegens het ongeval ex de artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek waren ten
laste gelegd, bet gezag van gewijsde van
die beslissingen belette dat de verweerders in een tegen eiseres gerichte en
voor de burgerlijke rechter gebrachte
rechtsvordering betogen dat de verzekerde van eiseres een fout zou hebben begaan, hoe Iicht ook, en die stelling steunen op een nieuwe vordering tot vergoeding van hun schade, waaruit volgt dat
het bestreden arrest, door eiseres te veroordelen om de schade van de verweerders te vergoeden die zij beweerden te
hebben geleden, het gezag van gewijsde
van het vonnis van 21 januari 1975 en
van het arrest van 8 oktober 1975, waarvan sprake is in bet middel, miskent
(schending van de artikelen 22 tot 28 van
het Gerechtelijk Wetboek, 3, 4 van de
wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering en van het in die bepalingen neergelegde algemeen beginsel inzake bet gezag van gewijsde in strafzaken
en van de artikelen. 418 tot 420 van het
Strafwetboek, 1350, 3°, 1352 1382 tot 1384
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet), en het arrest, door de tegen
eiseres ingestelde rechtsvordering toe te
wijzen hoewel zij wegens de exceptie
van gewijsde ten aanzien van haar verzekerde niet ontvankelijk was, artikel 6
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen schendt;
derde onderdeel, bet gezag van gewijsde in strafzaken slaat op de feiten en bestanddelen van het misdrijf die de strafrechter al dan niet bewezen beschouwt;
dit gezag van gewijsde erga omnes geldt
en aan de burgerlijke rechter verbiedt
om uit de reeds door het strafgerecht beoordeelde feiten gevolgtrekkingen af te
leiden die niet te verenigen zijn met wat
dat gerecht al heeft beslist; dit gezag
geldt, ongeacht bet voorwerp en de oorzaak van het aan het burgerlijk gerecht
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voorgelegde geschil, welke ook de gedingvoerende partijen zijn; daaruit volgt
dat het bestreden arrest, door de exceptie van gewijsde, die eiseres opwierp tegen de rechtstreekse vordering welke gegrond was op dezelfde feiten als die
welke vroeger door de strafrechter niet
bewezen zijn verklaard, af te wijzen op
grond aileen « dat die rechtstreekse vordering wegens haar oorzaak verschilt
van die waarvan de strafrechter kennis
heeft moeten nemen •, het algemeen beginsel inzake het gezag van gewijsde in
strafzaken miskent (miskenning van dat
beginsel en schending van de artikelen 3
en 4 van de wet van 17 april 1878 waarin
het is neergelegd) :

Over het middel in zijn geheel:
Overwegende dat het gezag van
het rechterlijk gewijsde op de strafvordering beperkt is tot hetgeen zeker en noodzakelijk door de strafrechter is beslist, met inachtneming
zowel van het beschikkende gedeelte als van de redenen die er de
noodzakelijke grondslag van vormen;
Overwegende dat uit de gedingstukken blijkt dat de Correctionele
Rechtbank te Namen, om de beklaagde Piers, vervolgd ter zake van
het onopzettelijk toebrengen van
verwondingen en overtreding van de
wet van 16 maart 1968 betreffende
de politie over het wegverkeer, en
de beklaagde Kayaerts, vervolgd ter
zake van overtreding van het koninklijk besluit van 15 maart 1968
houdende algemeen reglement op de
technische eisen waaraan de auto's
moeten voldoen, vrij te spreken in
zijn vonnis van 21 januari 1975, dat
bij arrest van het Hof van Beroep te
Luik, van 8 oktober 1975, ten aanzien van Piers is bevestigd, hierop
steunde : « dat de rechtbank aan de
hand van de gegevens van het strafdossier of van het onderzoek ter terechtzitting niet kan uitmaken wie
van beide beklaagden het voertuig
op 6 januari 1973 te Suarlee bestuurde, dat de rechtbank immers
over geen enkel gegeven beschikt
om te beslissen over de tegenstrijdige stellingen van die beklaagden, nu

Nr. 223

.zowel de ene als de andere stelling
steunde op aanwijzingen en vermoedens van gelijke waarden (en) de
getuigenverklaringen, hetzij uiterst
vaag, hetzij weinig overtuigend zijn
wegens de flagrante tegenstrijdigheden die zij bevatten »; dat uit die
vermeldingen valt af te leiden dat
de Correctionele Rechtbank te Namen en het Hof van Beroep te Luik,
zoals het bestreden arrest beslist,
niet hebben kunnen uitmaken wie
van beide beklaagden dat voertuig
bestuurde ten tijde van het op 6 januari 1973 te Suarlee gebeurde ongeval, hetgeen impliceert dat het
door eiseres verzekerde voertuig
door een van beide beklaagden werd
bestuurd;
Dat het bestreden arrest, zonder
te lijden aan de in het eerste onderdee! van het middel aangegeven tegenstrijdigheid en zonder miskenning van het gezag van gewijsde
van de voormelde beslissingen van
de Correctionele Rechtbank te Namen en van het Hof van Beroep te
Luik, of zonder schending van de
door eiseres aangevoerde wettelijke
bepalingen en algemeen rechtsbeginsel, derhalve heeft kunnen beslissen, zoals het zulks heeft gedaan op
de rechtstreekse vordering van de
verweerders, en bijgevolg eiseres
veroordelen om hun de, door de
rechter vastgestelde bedragen te betalen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
11 december 1986 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Sace, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de
h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Van Ommeslaghe.
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OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN,
LEVERING EN, DIENSTEN) - WET
VAN 16 MAART 1954, ART. 7BIS, § 7 - OVEREENKOMSTEN GESLOTEN DOOR EEN INSTELLING VAN OPENBAAR NUT - TOEPASSING
VAN HET « ALGEMEEN LASTENKOHIER • VAN
DE OVEREENKOMSTEN VAN DE STAAT, VAN 14
OKT. 1964 - VOORWAARDEN.

Krachtens art. 7bis, § 7, wet van 16
maart 1954 en art. 3 K.B. van 14 okt.
1964 vielen de door de instellingen van
openbaar nut gesloten overeenkomsten
niet onder toepassing van het « algemeen lastenkohier » van de Staat, tenzij de met de aannemer gesloten overeenkomst ernaar verwees (1).
(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE
SPOORWEGEN T. ENTREPRISES GENERALES
LOUIS DUCHENE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7618)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 juli 1985 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scbending van de artikelen 1, 7bis, § 7, van de
wet van 16 maart 1954 betreffende de
controle op sommige instellingen van
openbaar nut - welk artikel 7 bis, § 7, is
gewijzigd bij artikel 2 van het koninklijk
besluit nr. 88 van 11 november 1967 -,
2, 3 en 4 van bet koninklijk besluit van
14 oktober 1964 betreffende bet sluiten
van overeenkomsten voor rekening van
de Staat,
doordat bet arrest, nu eiseres jegens
een derde, Potiez, aansprakelijk was verklaard voor de scbadelijke gevolgen van
een ongeval dat op 24 augustus 1980 was
veroorzaakt door twee wagons, die aan
eiseres toebeboorden en door baar aangestelden werden bestuurd, maar die
(1) Ret geschi! heeft betrekking op een periode van v66r de wet van 14 juli 1976 en v66r
het K.B. van 22 april 1977 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten.
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werden gebruikt door verweerster, aan
wie op 11 februari 1975 de werken zijn
toegewezen voor de electrificatie van
spoorwegen overeenkomstig het bijzonder lastenkobier nr. 7123/1475 van eiseres, krachtens hetwelk het algemeen lastenkobier van de overeenkomsten voor
aanneming van werken en leveringen
van de Nationale Maatscbappij der Belgische Spoorwegen op de werken toepasselijk was, op de voet van artikel 119bis
van bet algemeen lastenkobier van de
N.M.B.S. ongegrond verklaart de recbtsvordering tot vrijwaring en de incidentele vordering van eiseres tegen verweerster strekkende, enerzijds, tot terugbetaling van bet bedrag van de door eiseres
aan de derde Potiez betaalde scbadevergoeding en, anderzijds, tot vergoeding
van de door eiseres zelf ten gevolge van
bet litigieuze ongeval geleden scbade, en
de tegenvordering van verweerster tot
betaling van bet door eiseres op de prijs
van de werken afgehouden bedrag van
373.380 frank toewijst en beslist dat artikel119bis van bet algemeen lastenkohier
van eiseres, dat luidt als volgt : « Tenzij
bij een opzettelijke fout te wijten aan de
organen van de N.M.B.S., draagt alleen
de aannemer, tot volle ontlasting van de
N.M.B.S., die hij tegen aile eventueel
verbaal vrijwaart, alle om bet even welke scbadelijke gevolgen voortvloeiende
uit de ongevallen of bij elke andere oorzaak, die naar aanleiding van de aanneming mocbten overkomen, betzij : aan de
aannemer zelf ... , aan derden, daaronder
begrepen de personeelsleden van de
N.M.B.S .... , aan de N.M.B.S., zowel inzake de goederen die baar toebeboren als
die waarvan zij bet genot beeft •, niet
rechtsgeldig van toepassin.:! kon zijn op
de litigieuze overeenkomst, op grond dat
kracbtens artikel 7 bis, § 7, van de wet
van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar
nut, waaronder de N.M.B.S., • de bedoelde instellingen van openbaar nut onder
dezelfde voorwaarden als de Staat verplicht zijn bet algemeen lastenkobier
van de overeenkomsten van de Staat toe
te passen »; dat volgens artikel 3 van bet
koninklijk besluit van 14 oktober 1964
betreffende bet sluiten van overeenkomsten voor rekening van de Staat • bet algemeen lastenkobier algemene contractuele bepalingen van de overeenkomsten
omvat. Het wordt slechts van toepassing
op een bepaalde overeenkomst door een
vermelding in bet bijzonder lastenkobier
of in aile andere documenten die op de
overeenkomst slaan »; dat artikel 7, laatste lid, van de wet van 16 maart 1954,
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volgens de oorspronkelijke bewoordingen, « zonder enige twijfel de in die wet
bedoelde instellingen van openbaar nut
verplichtte om het algemeen lastenkohier van de Staat zonder enig voorbehoud toe te passen op de door hen gesloten overeenkomsten voor aannemingen
van werken en leveringen »; dat die principiiHe verplichting niet werd opgeheven
bij het koninklijk besluit van 18 december 1957 en evenmin werd gewijzigd bij
het koninklijk besluit van 11 november
1967, zodat « het algemeen lastenkohier
van de Staat voor een bepaalde voor rekening van de Staat gesloten overeenkomst slechts toepasselijk was ... als
daarvan melding wordt gemaakt in het
speciaal lastenkohier of in alle andere
documenten die op de overeenkomst
slaan (artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 oktober 1964) », terwijl « dat
niet het geval kon zijn voor een instelling van openbaar nut, zoals de N.M.B.S.,
nu zij dadelijk verplicht was het algemeen lastenkohier van de Staat toe te
passen, welke verplichting geenszins op
de Staat rustte, vermits hij vrij zijn algemeen lastenkohier mocht kiezen •; dat
artikel 7 bis, § 7, van de wet van 16 maart
1954 • moet worden uitgelegd in het Iicht
van § 3, in fine, van artikel 4 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1964 ... ,
met het gevolg dat de N.M.B.S. niet kon
afwijken van het algemeen lastenkohier
van de Staat, dat zij in beginsel slechts
moest toepassen in zoverre deze (de
Staat) zulks mocht doen, nadat de Staat
had besloten dat diende te worden verwezen naar dat lastenkohier, dat wil zeggen enkel wanneer de beoogde aanneming wegens haar specifiek karakter
vereiste dat van het algemeen lastenkohier van de Staat werd afgeweken,

terwijl artikel 7 bis, § 7, van de wet van
16 maart 1954, in zoverre het bepaalt dat
de bedoelde instellingen « onder dezelfde
voorwaarden als de Staat gehouden zijn
om het algemeen lastenkohier van de
overeenkomsten van de Staat toe te passen », een algemene draagwijdte heeft,
zodat aan de bedoelde instellingen dezelfde rechten en verp!ichtingen als aan
de Staat moeten worden toegekend, wat
betreft de voorwaarden voor de toepas·sing van het algemeen lastenkohier van
de Staat, met het gevolg dat die instellingen in beginsel slechts verplicht zijn het
algemeen lastenkohier van de Staat toe
te passen als diezelfde verp!ichting op de
Staat rust; het arrest, dat oordeelt dat
volgens artikel 3 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1964 de Staat valle-
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dig vrij is bij de keuze van het algemeen
lastenkohier voor een bepaalde overeenkomst, derhalve niet wettig kon beslissen dat eiseres, de in de wet van 16
maart 1954 bedoelde instelling, niet dezelfde keuze had, maar enkel de in artikel 4, § 3, van het koninklijk besluit van
14 oktober 1964 bedoelde mogelijkheid
had om wegens het in casu niet ter sprake gekomen specifieke karakter van de
overeenkomst, af te wijken van het algemeen lastenkohier van de Staat; het arrest, door derhalve geen toepassing te
maken van het algemeen lastenkohier
van eiseres, waarnaar het algemeen lastenkohier van de litigieuze overeenkomst
verwees, waarvan artikel 119bis de
grondslag van de rechtsvorderingen van
eiseres vormde, alle in het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt:

Overwegende dat artikel 7 bis, § 7,
van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, gewijzigd bij artikel 2 van het koninklijk
besluit nr. 88 van 11 november 1967,
luidt als volgt : « de in deze wet bedoelde instellingen van openbaar
nut dienen onder dezelfde voorwaarden als de Staat toepassing te rnaken van het algemeen lastenkohier
van de overeenkomsten van de
Staat »;
Overwegende dat artikel 3 van het
koninklijk besluit van 14 oktober
1964 betreffende het sluiten van
overeenkomsten voor rekening van
de Staat het volgende bepaalt : « het
algemeen lastenkohier omvat de
algemene contractuele bepalingen
van de overeenkomsten. Het wordt
slechts van toepassing op een bepaalde overeenkomst door vermelding in het bijzonder lastenkohier of
in alle andere dokumenten die op de
overeenkomst slaan »;
Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat de door de instellingen
van openbaar nut gesloten overeenkomsten onder de toepassing van
het algemeen lastenkohier van de
overeenkomsten van de Staat vallen, voor zover in de met de aannemer gesloten overeenkomst daarvan
melding wordt gemaakt;
Overwegende dat het arrest, nadat het heeft vastgesteld « dat de

r- ---------
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aanneming onder de toepassing viel
van het bijzonder lastenkohier
nr. 7.123/1.475 van de N.M.B.S.,
krachtens hetwelk het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten
voor aanneming van werken en leveringen van dezelfde N.M.B.S. op
de betrokken werken toepasselijk
was, namelijk in sommige van haar
bepalingen waaronder artikel 119bis
betreffende de aansprakelijkheid
van de aannemer », niet zonder
schending van de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen heeft
kunnen beslissen dat aileen het algemeen lastenkohier van de Staat
toepasselijk was;
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 de vernietigde beslissing; houdt de kosten aan en laat
de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Luik.
11 december 1986 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Charlier,
raadsheer Gelijkluidende conclusie
van de h. Piret, advocaat-generaal - Ad·
vocaten : mrs. Dassesse en Kirkpatrick.
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KAMER -

11 december 1986

1° MACHTSOVERDRACHT

GRONDWETrELIJKE MACHTEN IN BEGINSEL ONVERVREEMDBAAR EN ONOVERDRAAGBAAR VOORBEREIDING VAN EEN BESLISSING OPGEDRAGEN AAN EEN ANDERE OVERHEID WETriGHEID

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NU'ITE - WET VAN 30 DEC 1970 BETREF
FEKDE DE ECONOMISCHE EXPANS!E, ART 30,

§ 1 - OPENBARE RECHTSPERSOON DOOR DE
KONING AANGEWEZEN VOOR DE UITVOERING
VAN DE ONTEIGENING - AANVRAAG TOT
ONTEIGENING INGEDIEND DOOR HET PERMANENT COMITE WAARAAN DE RAAD VAN
BESTUUR KRACHTENS DE STATUTEN DAARTOE OPDRACHT HEEFT GEGEVEN - WETriGHEID.

1" Hoewel de machten worden

uitgeoefend op de wijze bij de Grondwet bepaald en hoewel zij in beginsel onvervreemdbaar en onoverdraagbaar zijn,
is het aan de bij de wet aangewezen
overheden niet verboden een andere
overheid te belasten met de voorbereiding van beslissingen, o.m. met de indiening van een aanvraag tot onteigening (1).

2" Een aanvraag tot onteigening kan op
de basis van art. 30, § 1, wet van 30
dec. 1970 betreffende de economische
expansie worden ingediend door het
permanent comite van een door de Koning aangewezen openbare rechtspersoon, indien krachtens de statuten dat
comite van de raad van bestuur daartoe opdracht heeft gekregen.

(PELSSER, DETRY T. SOCIETE PROVINCIALE
D'INDUSTRIALISATION)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7620)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 april 1985 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 11, 25, 26, 29, 30,
97, 107 van de Grondwet, 143, 145, inzonderheid 3", 146, inzonderheid 3", van de
gecoiirdineerde wetten op de handelsvennootschappen, 5 van de wet van 1 maart
1922 omtrent de vereniging van gemeenten tot nut van 't algemeen, 17 van de
wet van 18 juli 1959 tot invoering van
bijzondere maatregelen ter bestrijding
{1) Cass., 10 juli 1953 (Bull. en Pas., 1953, I,
914) met cone!. van proc.-gen. W.J Ganshof
van der Meersch, toen adv.-gen., A. VRANCKX,
« Piaatsvervanging en deiegatie van overheidsbevoegdheden », R. W., 1961-1962, kol. 2388 en
2391, A. MAsT, « Deiegatie en toewijzing van
bevoegdheid », in Liber Amicorum Baron
Louis Fredericq, 1965, dl. II, biz. 737, 741 e v
F
KoEKELBERG, Lici!ite de la delegatwn de
pouvoirs Adm. publ., 1985, biz. 133).
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van de economische en sociale moeilijkheden in sommige gewesten, in zoverre
het wordt gehandhaafd bij artikel 45, 2,
van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie, 30, 31 en
45, 2, van die wet van 30 december 1970
betreffende de economische expansie en,
voor zoveel nodig, uit de miskenning van
het publiekrechtelijk algemeen beginsel
volgens hetwelk de met een macht of
een bevoegdheid beklede overheid deze
niet mag overdragen zonder machtiging
vanwege een wet of de overheid die haar
die macht of die bevoegdheid heeft verleend,

doordat het arrest, na eraan te hebben
herinnerd • dat het op basis van de wet
van 26 juli 1962 ingediende inleidend
verzoekschrift op 15 mei 1979 tot de vrederechter van het kanton Herve is gericht door de ge!ntimeerde (thans verweerster), vertegenwoordigd door de provinciegouverneur in zijn hoedanigheid
van voorzitter van haar raad van bestuur, voor wie de voorzitter van het eerste aankoopcomite van onroerende goederen te Luik optreedt; dat het koninkJijk besluit van 7 december 1978 waarbij
aan (verweerste1 ) machtiging wordt verleend tot onteigening van de litigieuze
ingenomen gronden, overeenkomstig de
bepalingen van de wet van 26 juli 1962
betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte, is vastgesteld op basis van
het besluit d.d. 24 maart 1978 van het
"permanent comite" van (verweerster);
(en) dat de appellanten (thans eisers) betogen dat de procedure onregelmatig is
wegens het optreden van dat comite, dat
zij betwisten •, beslist dat de onteigeningsprocedure wettig is, op grand : « dat
een toewijzing van bevoegdheid geen
aanleiding kan geven tot een overdracht,
tenzij deze is toegestaan door de tekst
waarbij die bevoegdheid wordt geregeld
(... ); dat volgens artikel 21, zevende lid,
van de statuten van (verweerster), goedgekeurd bij de koninklijke besluiten van
14 december 1960 en van 13 januari 1961,
" de raad van bestuur uit zijn midden
een permanent comite kan kiezen dat is
samengesteld uit het door hem vastgesteld aantal !eden. Hij bepaalt de bevoegdheden ervan ... "; dat de raad van
bestuur bij besluit van 5 mei 1961 de !eden van het permanent comite heeft aangewezen en hun bevoegdheden heeft bepaald; dat hij bij besluit van 2 mei 1963
zijn bevoegdheden inzake aankoop en
onteigening en bijgevolg de bevoegdheden voor desbetreffende formaliteiten
aan het permanent comite heeft overge-
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dragen; dat het permanent comite derhalve bij besluit van 24 maart 1978
rechtsgeldig heeft besloten aan de Koning machtiging te vragen om de litigieuze ingenomen gronden te onteigenen »,
terwijl, enerzijds, de « Societe provinciale d'Industrialisation •, thans verweerster, op 17 februari 1961 als een cooperatieve vennootschap is opgericht, overeenkomstig artikel 17 van de wet van 18 juli
1959 tot invoering van bijzondere maatregelen ter bestrijding van de economische en sociale moeilijkheden in sommige gewesten, en « als dusdanig » is
gehandhaafd bij artikel 45, 2, van de wet
van 30 december 1970 betreffende de
economische expansie; zij als zodanig in
de regel onderworpen is aan de wet van
1 maart 1922 omtrent de vereniging van
gemeenten tot nut van 't algemeen en
derhalve, in principe, onder de toepassing valt van de gecoordineerde wetten
betreffende de handelsvennootschappen
(artikel 5 van de wet van 1 maart 1922);
anderzijds, de cooperatieve vennootschap
bestuurd wordt door een of meer bestuurders (artike!en 143, 145, 3°, en 146,
3°, van de gecoordineerde wetten betreffende de handelsvennootschappen); enkel de enige bestuurder of de raad van
bestuur, als bedoeld in die wetteksten,
de hoedanigheid hebben van orgaan van
de vennootschap, dat wil zeggen van natuurlijke of rechtspersonen die krachtens de wet bevoegd zijn om rechtstreeks de vennootschap te verbinden
zonder te handelen via een lastgeving;
de statuten weliswaar, zoals in het onderhavige geval, aan de raad van bestuur kunnen toestaan bepaalde bevoegdheden over te dragen, hetzij aan
een natuurlijke persoon, hetzij aan een
bestuurscomite dat collegiaal optreedt (in
dit geval het permanent comite); die natuurlijke persoon of de !eden van dat bestuurscomite evenwel geen organen van
de vennootschap zijn, maar gewone lasthebbers, die dus ingevolge een opdracht
handelen; tot slot, verweerster de bevoegdheid heeft gekregen om onroerende goederen aan te kopen en daartoe
onteigeningen uit te voeren, zulks ingevolge artikel 30, § 1, van de wet van 30
december 1970; in de regel een bestuursoverheid die met een macht of een bevoegdheid is bekleed, deze niet kan overdragen zonder daartoe te zijn gemachtigd door de overheid die haar deze
bevoegdheid heeft verleend, in casu dus
de wet (algemeen rechtsbeginsel bedoeld
in het middel en in de artikelen 25, 26,
29, 30 van de Grondwet en 30 van de wet

- - - - ----1
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van 30 december 1970); verweerster, bij
ontstentenis van enige wettekst waarbij
haar daartoe machtiging wordt verleend,
derhalve haar onteigeningsbevoegdheid
niet anders kon uitoefenen dan bij wege
van haar wettelijk orgaan, te weten haar
raad van bestuur, zonder dat deze die
bevoegdheid wettig aan het permanent
comite kon overdragen, al was het met
machtiging van de Koning; daaruit volgt
dat het arrest niet kon beslissen dat het
permanent comite de onteigeningsprocedure rechtsgeldig had ingeleid door aan
de Koning machtiging tot onteigening te
vragen, en dus evenmin dat de voorzitter
van de raad van bestuur de zaak geldig
aanhangig had gemaakt bij de vrederechter van het kanton Herve, zonder
schending van aile in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van
de artikelen 30 van de wet betreffende
de economische expansie, 11, 25, 29 en 30
van de Grondwet en zonder, in strijd
met het voorschrift van artikel 107 van
de Grondwet, toepassing te maken van
het koninklijk besluit van 7 december
1978 houdende machtiging tot onteigening van de lititigieuze gronden, welk
onwettelijk besluit is vastgesteld op verzoek van een onbevoegd college (schending van aile in het middel aangewezen
bepalingen en inzonderheid van artikel
107 van de Grondwet) :

nen, vaststelt dat die machtiging
door het permanent comite van verweerster is gevraagd krachtens de
door haar raad van bestuur verleende opdracht;
Overwegende dat, hoewel de
machten worden uitgeoefend op de
wijze bij de Grondwet bepaald en
hoewel zij in beginsel onvervreemdbaar en onoverdraagbaar zijn, het
aan de bij de wet aangewezen overheden niet verboden is om lagere
overheden te belasten met de voorbereiding van hun besluiten, onder
meer met de indiening van het verzoek;
Dat het hof van beroep de in het
middel aangewezen wettelijke bepalingen derhalve niet schendt door
het besluit van het permanent comite van verweerster om aan de Koning machtiging te vragen tot onteigening van de gronden van de eisers, geldig te verklaren;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Overwegende dat, volgens artikel
30, § 1, van de wet van 30 december
1970 betreffende de economische expansie, « de openbare rechtspersonen aangeduid door de Koning kunnen overgaan tot de onteigening en
verwerving voor algemeen nut van
de onroerende goederen, terwijl het
onteigeningsbesluit en de aanwijzing van de gronden evenwel door
de Koning worden besloten »;
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat het permanent comite van
verweerster overeenkomstig de statuten opdracht heeft gekregen van
de raad van bestuur om zijn bevoegdheden inzake aankoop en onteigening uit te oefenen en derhalve
om de daaruit volgende formaliteiten te verrichten;
Overwegende dat het koninklijk
besluit van 7 december 1978, waarbij aan verweerster machtiging
wordt verleend om de onroerende
goederen van de eisers te onteige-

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
11 december 1986 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Bosly, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de
h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en De Bruyn.
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12 december 1986

1° ONSPLITSBAARHEID -

ZIEKTE- EN
INVALIDITEITSVERZEKERBIG
GESCHIL
TUSSEN DE IN EEN ONGEVAL BETROKKEN
PARTIJEN - IN EISERS RECHTEN GESCBROGEERDE VERZEKERINGSINSTELLING, DIE TE
GEN DE BESTREDE"' BESLISSING GEEN
RECHTSMIDDEI HEEFI' AANGEWEND IN DE
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ZAAK NJET MEDE BETROKKEN BAARHEID - BEGRJP.

ONSPLITS-

2° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ALGEMENE BEGRIPPEN - VERZEKERJNGSINSTELLING RECHTENS IN DE
PLAATS VAN HAAR VERZEKERDE GETREDEN
- BEROEP IN CASSATIE DOOR DE VERZEKERDE, WIENS VORDERING AFGEWEZEN WERD \"ERZEKERINGSINSTELLING,
DIE
GEEN
RECHTSMIDDEL HEEFT AANGEWEND, DOOR
ElSER IN DE ZAAK NIET BETROKKEN - GEVOLG.

3° VOORZIENING

IN

CASSATIE

BCRGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN TEGEN
WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD - ONTVANKELIJKHEID - ZIEKTE- EN
INVALIDITEITSVERZEKERING- VAN RECHTSWEGE IN EISERS RECHTEN GESUBROGEERDE
VERZEKERINGSINSTELLING - VOORZIENING
VAN DE VERZEKERDE WIENS VORDERING AFGEWEZEN WERD - VERZEKERINGSINSTELLING, DIE GEEN RECHTSMIDDEL HEEFT AANGEWEND, DOOR ElSER NJET MEDE IN DE
ZAAK BETROKKEN.

1", 2" en 3" Een verzekerde is ontvanke-

Jijk om zich in c~:nsatie te voorzien tegen de beslissing die hem volledig aansprakelijk verklaart voor de schadelijke gevolgen van een ongeval, zonder
de verzekeringsinstelling in de zaak te
betrekken die hem ziekte- en invaliditeitsuitkeringen heeft toegekend, maar
die tegen die beslissing, die haar vordering afwijst, geen rechtsmiddel heeft
aangewend; zulk een geschil is niet onsplitsbaar in de zin van art. 1084
Ger. W., omdat de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de door het bestreden
arrest t.a. v. de verzekeringsinstelling
gewezen beslissing en de door de rechter op verwijzing t.a. v. de eiser te wijzen beslissing materieel niet onmogelijk is (1).
·
(1) Tegen de voorziening wierp verweerder
een m1ddel van met-ontvankelijkheid op, op
grond dat de verzekermgsmstellmg, die rechtens m de plaats van e1ser, haar verzekerde,
was opgetreden tot terugbetaling van het bedrag van de aan haar verzekerde verleende
pr~staties, en wier vordering ongegrond was
verklaard, z1ch met in cassatie had voorzien,
samen met e1ser, haar verzekerde, en eiser
ook met m de zaak werd betrokken.
Raadpl. Cass., 7 april 1983 {A.C:, 1982-83,
nr 423, met conclusie van adv.-gen. E. Liekendael m Bull., 1983, onder hetzelfde nurnmer
biz. 823 tot 826). Opmerkelijk is dat de partije~
m and<;!re rechtsverbinding waren dan in het
hUJd1g geval, de vermoedelijke veroorzaker

Nr. 226

(SOETEWEYE J., SOETEWEYE J.B., WALGRAEF
T. BERGHMAN)
ARREST

(A.R. nr. 4962)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 1984 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening, door verweerder opgeworpen en hieruit afgeleid dat,
wanneer een geschil onsplitsbaar is, aile
partijen die nog geen verweerder zijn of
niet opgeroepen zijn, met toepassing van
artikel 1084 van het Gerechtelijk Wethoek, binnen de gewone termijnen in de
zaak moe~en betrokken worden; de eisers verzmmd hebben de Landsbond der
Neutrale Mutualiteitsverbonden in de
zaak te betrekken; deze laatste immers,
krachtens artikel 70, § 2, vierde lid, van
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling
: en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering
tot beloop van de prestaties die zij ten
voordele van eerste eiser heeft verricht,
gesubrogeerd is in diens eventuele rechten tegen verweerder; deze subrogatie de
onsplitsbaarheid van het geschil tot gevolg heeft; ingevolge de subrogatie, elke
beslissing die ten aanzien van het slachtoffer wordt getroffen, immers tevens als
een beslissing tegen zijn verzekeraar of
mutualiteit geldt; er een materii:He onmogelijkheid van gezamenlijke tenuitvoerlegging ontstaat indien de beslissing van
de rechter op verwijzing over de aansprakelijkheid van de dader verschilt
van die van het bestreden arrest; zulks
ten d~ze het geval zou zijn indien, na
cassatre, het hof van beroep zou beslisvan de schade was eiser in cassatie; hij had
nagelaten zijn voorziening te richten tegen aile bij de bestreden beslissing betrokken partijen, wier belang stnj"dig was met het zijne,
overeenkomst1g de terminologie van artikel
1084 van het Gerechtelijk Wetboek.
In het huidig geval heeft eiser in cassatie
zijn voorziening niet gericht tegcn zijn verzekeringsinstelling die, betrokken partij bij de
bestreden beslissing ter nastreving van dezelfde belangen, evenwel tegen die beslissing geen
rechtsmiddel heeft aangewend.
Nu de voorziening verworpen werd, heeft
het probleem van de uitbreiding van de cassatie zich niet gesteld t.a.v. de beslissing op de
vordering van de verzekeringsinstelling. Zie
desaangaande
Cass., 24 sept. 1986, A.R.
nr 5074 (A.C., 1986-87, nr 44).
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sen dat verweerder geheel of gedeeltelijk
aansprakelijk zou zijn voor het ongeval;
de Landsbond der Neutrale Mutualiteitsverbonden in dat geval tegelijk geconfronteerd zou worden met een beslissing
die haar vordering afwijst (het bestreden
arrest) en een beslissing die de dader
veroordeelt tot vergoeding van het
slachtoffer, in wiens rechten de Landsbond gesubrogeerd is (het arrest op verwijzing); de gelijktijdige tenuitvoerlegging van beide beslissingen materieel
onmogelijk zou zijn, aangezien ingevolge
de subrogatie laatstgenoemde beslissing
ten aanzien van eerste eiser geldt als
een beslissing ten aanzien van de Landsbond; nu deze laatste niet in de zaak betrokken is, de voorziening dan ook niet
toelaatbaar is (artikel 1084, derde lid,
van het Gerechtelijk Wetboek) :

Overwegende dat, nu de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de door
het bestreden arrest ten aanzien
van de Landsbond gewezen beslissing en de door de rechter op verwijzing ten aanzien van de eisers te
wijzen beslissing materieel niet onmogelijk zou zijn, het geschil niet
onsplitsbaar is in de zin van ·artikel
1084 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening niet kan
worden aangenomen;

Overwegende dat het arrest, met
bevestiging van het beroepen vonnis, beslist dat eerste eiser volledig
aansprakelijk is voor de schadelijke
gevolgen van het ongeval en dientengevolge de tegen verweerder ingestelde rechtsvorderingen van de
eisers tot betaling van schadevergoeding en van de Landsbond der
Neutrale Mutualiteitsverbonden tot
terugbetaling van het bedrag van de
aan zijn verzekerde verleende prestaties ongegrond verklaart;
Overwegende dat de beslissing
van de rechter op verwijzing, waarbij verweerder geheel of gedeeltelijk
aansprakelijk zou worden gesteld
voor de schadelijke gevolgen van
het ongeval, niet tot gevolg heeft dat
de Landsbond der Neutrale Mutualiteitsverbonden, die tegen het bestreden arrest geen rechtsmiddel heeft
aangewend, krachtens het subrogatierecht haar toegekend door artikel
70, § 2, vierde lid, van de wet van 9
augustus 1983 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, een nieuwe rechtsvordering
tegen verweerder zou kunnen instellen; dat verweerder immers, met
toepassing van de artikelen 23 en 25
van het Gerechtelijk Wetboek, de
exceptie van het gezag van het rechterlijk gewijsde tegen de Landsbond
der Neutrale Mutualiteitsverbonden
kan opwerpen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
12 december 1986 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal Advocaten:
mrs. Bayart en Nelissen Grade.
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12 december 1986

1° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
6.1 - RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE CORRECTIONELE
RECHTBANK DIE UITSPRAAK DOET OVER EEN
ZAAK WAARIN EEN VAN HAAR LEDEN ALS
ONDERZOEKSRECHTER IS OPGETREDEN SCHENDING VAN DE VOORMELDE BEPALING
- GEVOLG.

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE SAMENSTELL!NG VAN HET RECHTSCOLLEGE
- STRAFZAKEN - CORRECTIONELE RECHT·
BANK DIE UITSPRAAK DOET OVER EEN ZAAK
WAARIN EEN VAN HAAR LEDEN ALS ONDERZOEKSRECHTER IS OPGETREDEN - SCHENDING VAN ART. 6.1 EUROPEES VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS - GEVOLG.
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3° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - BEROEPEN VONNIS NIETIG ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP DAT DE
NIETIGHEID OVERNEEMT- NIETIGHEID VAN
HET ARREST.

1° en 2° Het vonnis uitgesproken door
een correctionele rechtbank waarvan
een van de rechters in dezelfde zaak
als onderzoeksrechter is opgetreden,
schendt art. 6.1 Europees Verdrag
Rechten van de Mens en is derhalve
nietig (1).
v.;~n het hof van
beroep dat de nietigheid overneemt
waardoor het beroepen vonnis is aangetast (2).

3° Nietig is het arrest

(VAN DOOREN)
ARREST

(A.R. nr. 457)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 februari 1986 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
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 artikel 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden bepaalt dat een
ieder recht heeft op een behandeling van zijn zaak door een onpartijdige rechterlijke instantie bij het
bepalen van elke tegen hem ingestelde strafvervolging;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank onder meer was samengesteld uit de rechter Kortleven, die
vroeger van de zaak kennis had genomen in hoedanigheid van onderzoeksrechter die voor de raadkamer
verslag heeft uitgebracht;
Overwegende dat de aldus samengestelde correctionele rechtbank
(1) en (2) Cass., 28 jan. 1986, A.R. nr. 9672
(A.C., 1985-86, nr. 333) en 20 mei 1986, A.R.
nr. 8670 (ibid., 1985-86, nr. 574).

Nr. 228

niet de waarborg van een onpartijdige rechterlijke instantie bood als
opgelegd door de voormelde verdragsbepaling; dat daaruit volgt dat
het beroepen vonnis nietig is;
Overwegende dat het arrest, dat
het beroepen vonnis niet tenietdoet
maar bevestigt, die nietigheid overneemt;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
12 december 1986 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Marchal - Gelijlduidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal.
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12 december 1986

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE - BESLISSING ALVORENS
RECHT TE DOEN LATERE BESLISSING
OVER DE VORDERING ZELF - UITSPRAAK
MET DEZELFDE RECHTERS NIET VEREIST.

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE - BESLISSING VAN HEROPENING VAN DE DEBATTEN OVER EEN ONDERWERP DAT HET RECHTSCOLLEGE VASTSTELT - LATERE BESLISSING OVER DE VORDERING ZELF - UITSPRAAK MET DEZELFDE
RECHTERS OF MET RECHTERS VOOR WIE DE
DEBATTEN VOLLEDIG ZIJN HEROPEND, VEREIST.

3° CASSATIE -

OMVANG - STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CASSATIE VAN EEN BESLISSING - VERNIETIGING
VAN DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE BESLISSINGEN.
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1o lngevolge art. 779 Ger. W. behoeft een
vonnis dat in strafzaken na een vonnis
alvorens recht te doen in dezelfde zaak
wordt gewezen, niet te worden uitgesproken door dezelfde rechters als degenen die tijdens de debatten v66r en
bij de uitspraak van het vonnis alvorens recht te doen, zitting hebben gehouden (1).
2°

Na een beslissing van heropening van
de debatten over een onderwerp dat
zij vaststelt, zodanig dat de vroegere
debatten over dat punt in feite worden
voortgezet, moet de beslissing over de
zaak zelf worden uitgesproken door de
rechters die de vorige terechtzittingen
hebben bijgewoond of anders door
rechters voor wie de debatten volledig
zijn heropend (2).

3° Cassatie van een in strafzaken op de

burgerlijke rechtsvordering gewezen
beslissing brengt vernietiging mede
van de beslissingen, die uit de vernietigde beslissing voortvloeien (3).
(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. COLMAN L., COLMAN M.)
ARREST

(A.R. nr. 475)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 13 januari 1983,
9 januari 1986 en 7 maart 1986 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
OveJ' het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het vonnis in eerste aanleg
van 3 mei 1982, waarbij uitspraak gedaan werd over de tenlasteleggingen en
waarbij eiser veroordeeld werd tot betaling van provisionele schadevergoedingen, gewezen werd door de rechters Hoorens, Sabbe en H. Quintelier en deze
laatste rechter niet aile zittingen bij(1) en (2) Cass., 29 april 1986, A.R. nr. 9822
(A.C., 1985-86, nr. 527). Dit arrest bevat dezelfde, zij het nader omschreven, regel als de arresten van 11 jan. 1984, A.R. nr. 3104
(A.C., 1983-84, nr. 238) en 16 okt. 1985, A.R.
nr. 4221 (A.C., 1985-86, nr. 102).
(3) Zie Cass., 30 april 1985, A.R. nr. 9009
(A.C., 1984-85, nr. 519) en 6 sept. 1985
(A.C., 1985-86, nr. 8).
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woonde waarop de zaak voor de correctionele rechtbank behandeld werd, met
name niet de zittingen van 22 september
1981 en 1 februari 1982,
terwijl overeenkomstig artikel 779 van
het Gerechtelijk Wetboek de rechters die
een vonnis wijzen, op straffe van nietigheid aile zittingen over de zaak moeten
bijgewoond hebben; de nietigheid van
een vonnis in eerste aanleg omwille van
het feit dat het gewezen werd door rechters die niet aile zittingen bijwoonden
waarop de zaak behandeld werd, voor
het Hof van Cassatie kan aangevoerd
worden wanneer de rechters in hager beroep zich de nietigheid toeeigenden, hetzij door de redenen van de eerste rechter over te nemen, hetzij door te steunen
op het onderzoek dat door de eerste
rechter ter terechtzitting gedaan werd; in
onderhavige zaak het vonnis in eerste
aanleg van 3 mei 1982 nietig is omdat
het gewezen werd door, onder andere,
rechter H. Quintelier, en deze rechter de
zittingen niet bijwoonde van 22 september 1981 (stuk 80) en 1 februari 1982
(stuk 90) waarop de zaak behandeld
werd; het arrest (nr. 49.447) van 13 januari 1983, dat het hager beroep behandelde tegen het voormeld nietig vonnis
van 3 mei 1982, zich de nietigheid toeeigende van het vonnis van 3 mei 1982,
onder andere door de redenen van dat
vonnis over te nemen, en het arrest van
13 januari 1983 en de daarop volgende
arresten van 9 januari 1986 en 7 maart
1986 derhalve eveneens nietig zijn :

Overwegende dat uit de gedingstukken blijkt dat : de correctionele
rechtbank op de terechtzittingen
van 22 september 1981 en 1 februari
1982 waarop de zaak behandeld
werd, samengesteld was uit de ondervoorzitter Hoorens, de rechter
Sabbe en de plaatsvervangend rechter Bieseman; de aldus samengestelde correctionele rechtbank op 1
maart 1982 een vonnis alvorens
recht te doen wees, waarbij de heropening va,n de debatten over een
bepaald onderwerp bevolen werd en
de zaak voor verdere behandeling
naar de terechtzitting van 5 april
1982 verwezen werd; de correctionele rechtbank die de debatten op de
terechtzitting van 5 april 1982 heropende, samengesteld was uit de ondervoorzitter Hoorens en de rechters Sabbe en Quintelier; het beroe-
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pen vonnis door de aldus samengestelde correctionele rechtbank uitgesproken werd;
Overwegende dat artikel 779 van
het Gerechtelijk Wetboek niet vereist dat een vonnis dat, na een vonnis aJvorens recht te doen, in dezelfde zaak wordt gewezen, door dezelfde rechters wordt uitgesproken als
degenen die tijdens de debatten
v66r - en bij de uitspraak van dit vonnis alvorens recht te doen zitting hebben genomen; dat die regel
evenwel niet geldt nadat een vonnis
is gewezen waarbij de heropening
van de debatten over een welbepaald onderwerp wordt bevolen, zodat de debatten die reeds voordien
begonnen waren over het door de
rechter vastgestelde onderwerp worden voortgezet;
Dat, wanneer het rechtscollege
niet is samengesteld uit dezelfde
rechters die ook de vroegere terechtzittingen hebben bijgewoond, het
vonnis door het anders samengestelde rechtscollege alleen dan regelmatig wordt gewezen, wanneer de debatten voor dat rechtscollege volledig worden hervat;
Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzitting van 5
april 1982 niet vaststelt dat de debatten volledig zijn hernomen en
dat zulks evenmin blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan;
Dat het beroepen vonnis nietig is;
Overwegende dat het arrest van
13 januari 1983, dat de redenen van
het beroepen vonnis beaamt en dit
vonnis bevestigt, die nietigheid overneemt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging
van het arrest van 13 januari 1983,
in zoverre het uitspraak doet over
de civielrechtelijke vorderingen van
de verweerders tegen eiser, de vernietiging meebrengt van de arresten
van 9 januari 1986 en 7 maart 1986
die er het gevolg van zijn;

Om die redenen, zonder dat er
grond is om de overige middelen te
onderzoeken, vernietigt het bestreden arrest van 13 januari 1983, in
zoverre het uitspraak doet over de
civielrechtelijke vorderingen van de
verweerders tegen eiser, alsmede de
arresten van 9 januari 1986 en 7
maart 1986; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest van 13 januari 1983 en
van de vernietigde arresten van 9
januari 1986 en 7 maart 1986; veroordeelt de verweerders in de kosten, behoudens in de kosten van betekening van de voorziening aan het
openbaar ministerie die ten laste
blijven van eiser; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
12 december 1986 - 2' kamer- Voorzitter: de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Gryse.

Nr. 229

2'

KAMER -

12 december 1986

CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN BURGERL!JKE RECHTSVORDERING - NIEUW
MIDDEL - BEGRIP.

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is
het middel van eiser, burgerlijke partij, dat niet voor de appelrechter is
aangevoerd, waarover deze niet op eigen initiatief heeft beslist en dat gegrond is op wettelijke bepalingen of op
een algemeen rechtsbeginsel die niet
van openbare orde of van dwingend
recht zijn (1).

1---------------(1) Zie Cass., 28 feb. 1977 (A.C., 1977, 700) en
21 juni 1978 (ibid., 1978, 1224).

}~~-----cc~:---:------------~r
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(MICHIELS R., MICHIELS B. T. DELHALLE,
SOMERS GUY, INDEHERBERG, SOMERS GUILL.)
ARREST

(A.R. nr. 545)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 maart 1986 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
I. Op de voorziening van Robert
Michiels, burgerlijke partij :

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
strafvordering tegen Brigitte Michiels en Guillaume Somers, beklaagden:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser zijn voorziening heeft doen betekenen aan
het openbaar ministerie;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiser
tegen Guillaume Somers :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wethoek,
doordat het arrest, na te hehhen vastgesteld dat de heklaagden Somers en Michiels heiden fouten hehhen hegaan in
oorzakelijk verhand met de door eiser
geleden schade, en respectievelijk voor
twee derde en voor een derde aansprakelijk zijn, de heklaagde Somers veroordeelt tot het vergoeden van twee derde
van eisers schade,
terwijl degene die schade lijdt ingevolge een onrechtmatige daad recht heeft
op de gehele vergoeding ervan ten aanzien van ieder van de voor de schade
aansprakelijke personen, indien hij zelf
geen fout heeft hegaan in oorzakelijk
verhand met de schade; het arrest derhalve niet wettig heslist dat eiser ten
aanzien van de heklaagde Somers, dewelke aansprakelijk is voor het ongeval
en de daaruit ontstane schade, slechts
recht heeft op vergoeding van twee derde van de door hem geleden schade, op
grond van dP. loutere vaststelling dat de
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heklaagden Somers en Michiels heiden
(een) fout(en) hehhen hegaan in oorzakelijk verhand met deze schade en respectievelijk voor twee derde en voor een
derde aansprakelijk zijn (schending van
de artikelen 1382 en 1383 van het Bur·
gerlijk Wethoek) :
Overwegende dat het beroepen
vonnis eisers vordering voor de
twee derde gegrond verklaarde; dat
eiser voor het hof van beroep in
hoofdorde betoogde dat hem het volledig bedrag van de gevorderde vergoedi.ng moest worden toegekend,
doch ter staving hiervan enkel deed
gelden dat de beklaagde Brigitte Michiels onterecht voor een derde aansprakelijk was verklaard; dat eiser
in bijkomende orde vroeg dat het
beroepen vonnis zou worden bevestigd wat het hem toegekende bedrag
betreft;
Overwegende dat het middel
nieuw is, nu het de feitenrechters
niet werd voorgelegd en deze er
ambtshalve geen uitspraak hebben
over gedaan; dat het middel niet gegrond is op wetsbepalingen die de
openbare orde raken of van dwingend recht zijn;
Dat het middel niet ontvankelijk
is;
II. Op de voorziening van Brigitte
Michiels, beklaagde :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen Guillaume Somers, medebeklaagde :
Overwegende dat eiseres geen
hoedanigheid heeft om tegen die beslissing cassatieberoep in te stellen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiseres :
Overwegende dat de substantHHe
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
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C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen van
Paul Delhalle, Guy Somers en Marie
Indeherberg tegen eiseres:
Overwegende dat eiseres geen
middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.
12 december 1986 - 2" kamer - Voorzitter: de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Biitzler.
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1° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER
STRAFZAKEN - NOODZAAK OF NUT VAN EEN
ONDERZOEKSJVIAATREGEL.

2° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - VERZOEK OM EEN AANVULLEND ONDERZOEK - DOOR DE RECHTER AFGEWEZEN.

1° De appelrechter beoordeelt op onaan-

tastbare wijze de noodzaak of het nut
van een door de verdediging gevorderde aanvullende onderzoeksmaatregel
(1).

2o Geen miskenning van het recht van

verdediging kan worden afgeleid uit
l1et enkele feit dat de strafrechter niet
ingaat op een verzoek om een getuige
te verhoren van wie geen gewag is gemaakt tijdens het opsporingsonderzoek (2).
(1) en· (2) Zie Cass., 31 dec. 1985, A.R.
ur. 9887 (A.C., 1985-86, nr. 287).

(EECKHOUT T. STAD ANTWERPEN)
ARREST

(A.R. nr. 716)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 mei 1986 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het middel, hieruit afgeleid dat
het arrest, door te oordelen dat « het hof
(van beroep) het nutteloos acht een getuige te horen waarvan tijdens het opsporingsonderzoek geen gewag werd gemaakt », het recht van verdediging
miskent; eiser bij brief van zijn raadsman van 15 april 1986 gericht tot de
voorzitter van de negende kamer van het
Hof van Beroep te Antwerpen, waarvan
kopie aan eisers verzoekschrift is gehecht, had gevraagd dat de getuige Hans
Van Kuyk zou worden verhoord; eiser dit
verzoek voor het hof herhaalde naar
aanleiding van de openbare behandeling
van de zaak op 18 april 1986; het getuigenis van voornoemde getuige eiser had
. kunnen ontlasten van de telastlegging B,
daar de getuige nauwkeurige en ter zake
dienende informatie kon verschaffen betreffende de aanwezigheid van eiser op
het ogenblik van het hem ten laste gelegde feit B; het hof van beroep, door
aan de regelmatige vraag van eiser geen
gevolg te willen verlenen, zijn recht van
verdediging miskent :

Overwegende dat de rechter in
feite en derhalve op onaantastbare
wijze de noodzaak of het nut van
een aanvullend onderzoek beoordeelt;
Overwegende dat het arrest beslist dat niet moet worden ingegaan
op eisers verzoek een getuige te verhoren, op grand dat de feiten bewezen zijn door het proces-verbaal van
de rijkswacht en door het onderzoek
ter terechtzitting van het hof van
beroep, dat eisers verklaring tijdens
het onderzoek « volstrekt ongeloofwaardig » is, nu ze « in strijd is met
hetgeen de verbalisant persoonlijk
kon vaststellen en bij (eisers) gebu-

r--:--,
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ren kon vernemen » en dat het nutteloos voorkomt « een getuige te
verhoren waarvan tijdens het opsporingsonderzoek geen gewag werd
gemaakt »;
Dat uit die redengeving geen miskenning van het recht van verdediging kan worden afgeleid;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiEHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
12 december 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Paul
Bistiaux, Antwerpen.
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KAMER -

12 december 1986

AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN, AUTOCARS, TAXI'S - SCHIFT!NG VAN
EN TOEZICHT OP AUTOBESTUURDERS - VERVOER VAN PERSONEEL NAAR DE ZETEL VAN
DE ONDERNEMING OF DE PLAATS VAN HET
WERK EN OMGEKEERD - BEGR!P.

De autobestuurder die met een autovoertuig personeel vervoert van de zetel
van de onderneming tot de plaats van
het werk moet houder z1jn van een be-

wijs van geneeskundige schifting afgegeven door de minister van Verkeerswezen, zelfs wanneer dat vervoer verricht wordt tijdens de diensturen van
het personeel, aangezien bet Regentsbesluit van 15 mei 1947 slechts een uitzondering maakt in het enkele geval
dat het vervoer geschiedt tijdens de
dienstprestaties van het personeel of
wanneer die opdrachten vervoer noodzakelijk maken (1). (Artt. 1, litt. E, a,
en 2, Regentsbesluit 15 mei 1947, gew.
bij K.B. 15 juni 1959, art. 1, en besluitwet 30 dec. 1946.)

(MANTEL, TIBOS, COMETAL P.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 776)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 juni 1986 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Turnhout;
I. Op de voorzieningen van Michel
Mantel en Monique Tibos, beklaagden:
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1, eerste lid, E, a, 3
van het besluit van de Regent van 15
mei 1947 houdende regeling van de geneeskundige schifting van en het geneeskundig toezicht op de autobestuurders
van de openbare autobusdiensten, de bijzondere autobusdiensten, de autocardiensten, de taxidiensten en van de andere
bij de besluitwet van 30 december 1946
bedoelde diensten tot vervoer van personen door middel van automobielen, en 97
van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis de veroordeling van de eisers laat steunen op
het feit dat de bestuurder voor het vervoer van personeel buiten en tijdens de
dienstprestaties in het bezit diende te
zijn van het bewijs van geneeskundige
schifting door de minister van Verkeerswezen uitgereikt,
terwijl, eerste onderdeel, de ter zitting
door de eisers neergelegde conclusies
niet worden beantwoord, daar waar artikel 2, tweede lid, ten eerste, van de besluitwet van 30 december 1946, waarnaar
artikel 1, eerste lid, E, van het besluit

I----------------(1) Cass., 12 dec. 1979 (A.C., 1979-·80, nr. 238).
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van de Regent van 15 mei 1947 uitdrukkelijk verwijst, enkel betrekking heeft
op bezoldigd vervoer van personen; het
personeel voor het vervoer in casu niets
diende te betalen, zodat het geen bezoldigd vervoer van personen betrof; artikel
1, eerste lid, E, enkel van toepassing is
indien het bezoldigd vervoer van personen betreft, gezien het uitdrukkelijk verwijst naar artikel 2, tweede lid, ten eerste, van de besluitwet van 30 december
1946;
tweede onderdeel, de « navermelde
·diensten >>worden opgesomd in artikel 1,
eerste lid, E, van het besluit van de Regent van 15 mei 1947, maar in casu is enkel essentieel : « de vervoerdiensten ingericht met het oog op het vervoer naar de
zetel van het bedrijf of de plaats van het
werk en omgekeerd, met uitsluiting van
het vervoer van het personeel tijdens
zijn dienstprestaties >>; het vervoer van
het personeel in casu gebeurde naar de
werf tijdens de dienstprestaties, gezien
het personeel hiervoor een vergoeding
ontving en gezien het personeel onder
Ieiding, gezag en toezicht van de werkgever stond; van zodra de werkgever Ieiding, gezag en toezicht, kenmerkend
voor de binding van de ondergeschiktheid tussen werkgever en werknemer,
kan uitoefenen, verricht de werknemer
dienstprestaties ten voordele van de
werkgever; het besluit van de Regent
stelt immers niet dat enkel het functioneel en effectief uitbreiden onder het
woord « dienstprestaties » moet verstaan
worden; het woord dienstprestaties dient
in zijn sociaalrechtelijke opvatting begrepen te worden en stemt dus overeen met
aile handelingen die het personeel moet
verrichten tijdens de uitoefening van
haar dienst; de uitsluiting bepaald in artikel 1, eerste lid, E, a, van toepassing is,
zodat de bestuurder geen houder moest
zijn van het bewijs van geneeskundige
schifting:

Overwegende dat de eisers vervolgd waren, de eerste wegens overtreding van artikel 3, 1", van het in
het middel vermelde besluit van de
Regent van 15 mei 1947, de tweede
wegens overtreding van artikel 3, 2",
van dit besluit; dat zij bij conclusie
aanvoerden dat artikel 2 van voornoemd besluit, dat in de bij artikel 3
gesanctioneerde verplichting voorziet, ten deze niet van toepassing
was en ten betoge hiervan deden
gelden dat uit de sarrtenlezing van
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dit besluit en van de besluitwet van
30 december 1946 houdende herziening en coordinatie van de wetgeving betreffende het bezoldigd vervoer van personen door middel van
automobielen, waarnaar het besluit
verwijst en dat enkel van toepassing
is op bezoldigd vervoer, blijkt dat
« er geen schiftingsbewijs noodzakelijk is voor het gratis vervoer van
personeel door de werkgever op eigen verantwoordelijkheid en met
zijn eigen materiaal ( ... ) ingericht
met het oog op het vervoer van het
personeel tijdens zijn dienstprestaties »;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, met overneming van de redenen van het beroepen vonnis,
vaststelt dat de eiseres Monique Tibos, als aangestelde van de eiseres
P.V.B.A. Cometal, « 's morgens en
's avonds de werklieden van de genoemde vennootschap liet vervoeren
door (de eiser) Mantel met een door
haar ter beschikking gesteld voertuig, van de zetel van de vennootschap te Antwerpen tot de plaats
van het werk te Amsterdam » en dat
« artikel 2 van de besluitwet van 30
december 1946 bepaalt dat de vervoerdiensten, door de werkgever
met eigen materiaal en op eigen
verantwoordelijkheid uitsluitend ten
behoeve van zijn personeel ingericht
en geexploiteerd, buiten de besluitwet vallen, voor zover daar voor dat
personeel geen geldelijke of andere
last uit voortvloeit; (...) hetzelfde artikel echter tevens bepaalt dat de
Koning aan die vervoerdiensten al
of niet een gedeelte kan opleggen
van de bij (de artikelen) 28 en 29
voorziene verplichtingen welke op
de diensten waarvoor een machtiging vereist is, rusten, inzonderheid
die betreffende de geneeskundige
schifting van en het geneeskundig
· toezicht op de autobestuurders; (... )
bet Regentsbesluit van 15 mei 1947
ter uitvoering van die bepalingen
voorschrijft dat " iedere autobestuurder houder moet zijn van een bewijs
van geneeskundige schifting ", uitgereikt onder de bij het besluit vastg'estelde voorwaarden, en eraan toe-
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voegt dat onder autobestuurder
moet worden verstaan " ieder persoon die, geregeld of toevallig, een
automobiel bestuurt, gebezigd voor
de exploitatie van personenvervoerdiensten" waartoe, onder de in artikel 2, tweede lid, 1°, van de besluitwet van 30 december 1946 opgesomde diensten, de vervoerdiensten
moeten worden gerekend die zijn
opgericbt om bet personeel te vervoeren van en naar de zetel van de
onderneming of de arbeidsplaats »;
Overwegende dat bet bestreden
vonnis voorts releveert dat ten deze
door de controleur van bet Ministerie van Verkeerswezen werd vastgesteld dat bet vervoer plaatsvond buiten de dienstprestaties en oordeelt
dat « zelfs wanneer het vervoer verricht zou zijn tijdens de diensturen
van het personeel, de bestuurder
nog in bet bezit diende te zijn van
kwestieus schiftingsbewijs, gezien
bet (besluit van de Regent) slecbts
een uitzondering maakt in het enkele geval dat het vervoer geschiedt
tijdens de eigenlijke dienstprestaties
van bet personeel of wanneer die
opdracbten vervoer noodzakelijk
maken, wat in casu niet bet geval
was»;
Overwegende dat bet bestreden
vonnis zodoende de conclusie van de
eisers beantwoordt en de beslissing
naar recht verantwoordt;
Dat bet middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantHile of op straffe van nietigbeid
voorgeschreven rechtsvormen in
acbt zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet zijn gewezen;
II. Op de voorziening van de
P.V.B.A. Cometal, civielrechtelijk
aansprakelijke partij :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres haar
voorziening beeft doen betekenen
aan bet openbaar ministerie;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
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Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.
12 december 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
M. Van Passel, Antwerpen.
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15 december 1986

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN UITLEGGING.

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMER- VORDERING VAN DE WERKGEVER
TOT ERKENNING VAN EEN DRINGENDE REDEN DIE HET ONTSLAG VAN DIE WERKNEMER
RECHTVAARDIGT - TOEWIJZING VAN DE
VORDERING - GEVOLGEN.

1° Het beschikkende gedeelte van een

beslissing moet worden uitgelegd in
het licht van de motievt.n ervan (1).
2° Wanneer de werkgever een vordering

heeft ingesteld tot erkenning, door het
arbeidsgerecht, van een dringende reden, die het ontslag van een beschermde werknemer rechtvaardigt, bei:Hndigt
de toewijzing van die vordering de
overeenkomst niet op de datum van de
instelling van de vordering, nu die
beeindiging enkel Jean volgen uit de
kennisgeving, door de werkgever, van
het ontslag wegens dringende reden
(2). (Art. lbis, § 2, Gezondheid en Veiligheidswet.)

1---------------(1) Cass., 12 dec. 1980,
(A.C., 193-81, nr. 226).

A.R.

nr.

2863

(2) Zie Cass., l juni 1981, A.R. nr
(A.C., 1980-81, nr 562).

3120
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(GEORGE, ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE
VAKBONDEN VAN BELGIE T. A.M. INTERNATIONAL N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7626)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 oktober 1985 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het eerstemiddel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat bet bestreden arrest dat, met
verwijzing naar de motieven van de eerste rechter, vaststelt dat de eerste eiser
lid was van bet comite voor veiligheid en
gezondheid van verweerster en, met eigen motieven, dat verweerster bij de
rechtbank een verzoek heeft ingediend
om de eerste eiser wegens dringende reden te mogen ontslaan, overeenkomstig
artikel 10 van het koninklijk besluit nr. 4
van 11 oktober 1978, om verweersters
rechtsvordering in te willigen, oordeelt
dat « het vertrouwen van de werkgever
niet Ianger kan gehandhaafd blijven,
(dat) de dringende redenen door hun verscheidenheid en door de herhaling van
sommige daarvan genoegzaam zijn aangetoond, met name op grond dat « de.
eerste rechter terecht uit bet dossier
heeft afgeleid dat, in 1984, (eisers) gebrek aan toewijding aan de onderneming
en zijn vage en onzorgvuldige verslagen
schril afstaken tegen de ijver, de produktiviteit en de ernstige verslagen van de
andere vertegenwoordigers » en dat het
bijwerk dat hij voor rekening van een
derde had verricht « de belangen van
(verweerster) zeker had geschaad, aangezien de bediende minder bezoeken aflegde, en dat verborg door zijn verslagen
vaag te houden, hoewel hij de alleenvertegenwoordiger was in een ruime sector,
die aldus werd verwaarloosd (... ) »,
terwijl de eisers in hun appelconclusie,
met betrekking tot de houding van de
eerste eiser op het werk, op omstandige
wijze hebben aangevoerd: - dat hij een
van verweersters beste vertegenwoordigers was geweest, toen zij een positieve bijdrage leverde tot de verbetering
van de verkoop; - dat verweerster, in
flagrante tegenstelling tot de verplichtingen die zij in de collectieve arbeidsovereenkomst had aangegaan om de verkoopinfrastructuur, te weten het agentschap te Luik, in stand te houden, dat
kantoor heeft gesloten, « waardoor (ei-
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sers) verkoopmogelijkheden rechtstreeks
werden aangetast »; - dat hij in 1983,
bij zijn werkhervatting na zeven maanden schorsing van de overeenkomst ten
gevolge van een eerste procedure tot het
verkrijgen van de toestemming tot ontslag, had gemerkt dat « zijn sector voiledig was verwaarloosd », dat « gedurende
die periode in heel de sector geen enkele
machine werd verkocht », dat er geen
« geregeld commercieel contact is geweest : geen tentoonstelling, geen publiciteit, geen briefwisseling met de klanten,
zelfs geen uitnodiging aan de klanten
voor de tentoonstelling te Brussel »;
- dat hij derhalve eerst « het vertrouwen van de klanten heeft moeten terugwinnen »; - dat de eerste eiser, niettegenstaande die handicaps en zijn afwezigheid wegens ziekte, geenszins de
minst produktieve vertegenwoordiger was
geweest; dat de eisers dienaangaande
kritiek oefenden op de eenzijdig door
verweerster opgestelde staten en aanvoerden : « Dat die vergelijkingen bedrieglijk en misleidend zijn; - het stuk
nr. 10, dat in bet Engels is opgesteld,
vermeldt de zakencijfers voor de maand
april 1984, met een overzicht van het
derde kwartaal en van de negen eerste
maanden van het dienstjaar 1983-84;
- het stuk llbis vergelijkt het zakencijfer per maand van sommige vertegenwoordigers, van maart 1984 tot en met
juli 1984. De meest elementaire objectiviteit gebood nochtans erop te wijzen dat :
- (de eerste eiser) pas einde november
1983 zijn werk heeft hervat en derhalve,
in april 1984, slechts vijf maanden had
kunnen werken, terwijl de andere vertegenwoordigers waarmee hij werd vergeleken, negen maanden hadden gewerkt
en zeven maanden in juni 1983, terwijl
de andere er dan 11 hadden gewerkt. De
tabel onder llbis vermeldt slechts vijf
maanden van de acht die zijn verlopen
sedert (de eerste eiser) eind november
1983 is herplaatst; - er wordt niet op gewezen dat (de eerste eiser) in april 1984
vijf dagen ziek is geweest en zes wettelijke vakantiedagen heeft genomen, dat
hij in mei zeven dagen ziek is geweest,
in juni drie dagen en twee vakantiedagen heeft genomen, en dat hij in juli zestien dagen arbeidsongeschikt is geweest.
[De arbeidsongeschiktheid werd gecontroleerd door de geneesheer (van verweerster)J. Die stukken tonen evenwel
aan dat de (eerste eiser) - niettegenstaande aile handicaps - in de staat van
april 1984 vijfde op negen was in de
rangschikking van het derde kwartaal en
voor de eerste negen maanden van het

r-1
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dienstjaar (voor vijf arbeidsmaanden); dat bij in de staat van juni 1984 die vijfde plaats bebield voor de twee maanden
van bet vierde kwartaal; - dat (de eerste eiser) volgens bet stuk llbis over de
maand juni 1984, bet beste zakencijfer
beeft verwezenlijkt, dat bijna zesmaal
boger is dan dat van de als zevende vermelde vertegenwoordiger (837.325 frank
t. 134.250); in maart 1964 is bij zesde op
zeven; de tabel geeft geen verder uitleg
over de cijfers van de twee anderen, die
in de stukken 10 en 11 worden vermeld;
in april 1984 is (de eerste eiser) ook zesde; in mei 1984 is (de eerste eiser) vierde
op zeven geworden; in juli 1984 beeft bij
slecbts enkele dagen gewerkt en verwezenlijkt bij tocb nog een zakencijfer van
356.855 frank, waarmee bij vijfde op zeven is »,
en terwijl de eisers, op grand van een
analyse van de door verweerster overgelegde activiteitsverslagen van de andere
vertegenwoordigers, aanvoerden dat de
activiteitsverslagen van de eerste eiser
waren opgesteld in overeenstemming
met« de onderricbtingen », nu zijn werkwijze de « enig mogelijke was » en
« door aile vertegenwoordigers werd gevolgd »; het arrest, door bet « kontrast »
tussen de wijze waarop de eerste eiser
de overeenkomst uitvoerde en de wijze
van de andere vertegenwoordigers als
een contractuele fout aan te nemen, zonder enig antwoord op de omstandige conclusie van de eisers die, op grand van de
dossierstukken, betoogden dat de ijver,
de produktiviteit van de eerste eiser en
de ernst waarmee bij zijn verslagen opstelde, niet beboefden onder te doen
voor die van de andere vertegenwoordigers, niet regelmatig met redenen is
omkleed; het derbalve artikel 97 van de
Grondwet schendt :

Overwegende dat het arrest zijn
beslissing tot geldigverklaring, met
ingang van 3 augustus 1984, van het
voornemen van de werkgever om de
overeenkomst wegens dringende reden te beeindigen, op grond, enerzijds, van de overwegingen van de
eerste rechter die het overneemt en
waaruit blijkt dat « die handelsvertegenwoordiger in 1984 blijk gaf van
een gebrek aan toewijding aan de
onderneming en onzorgvuldige verslagen heeft binnengeleverd » en,
anderzijds, van het feit dat de eiser
George sedert januari 1984 ook voor
een andere onderneming werkte;
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Overwegende dat de eerste rechter, in zijn door het arbeidshof overgenomen beschouwingen, heeft gezegd « dat, na onderzoek van de
verschillende door de partijen neergelegde stukken en na hun uitleg en
bewijsvoering te hebben gehoord,
zonder twijfel blijkt dat (de eiser
George) tijdens de periode van
maart tot juli 1984 van alle vertegenwoordigers (van verweerster) de
minst goede resultaten heeft behaald, dat in het geschil met zijn
werkgever over het opstellen van de
activiteitsverslagen diens argumenten niet ongegrond lijken, en dat (eiser) blijkbaar niet met de grootst
mogelijke ijver zijn clienteel heeft
bezocht »;
Overwegende dat het arrest in
zijn eigen motieven zegt dat, bovendien, het dossier een waaier vermoedens bevat die er aile op wijzen dat
de eiser George ook nog voor de
P.V.B.A. Hermetique werkte, die hij
in 1984 had opgericht en waarvan
hij 240 deelbewijzen op 250 bezat;
dat George vanzelfsprekend de spil
van die P.V.B.A. was, die met zijn
kapitaal was opgericht; dat « dit
werk, met overtreding van artikel 8
van de overeenkomst, tussen de partijen werd uitgevoerd en zeker ten
koste van de belangen van (verweerster), aangezien de bediende minder
bezoeken aflegde en dat verborg
door zijn verslagen vaa~ te houden,
terwijl hij alleenvertegenwoordiger
voor een ruime sector was, die aldus
werd verwaarloosd, en hij nochtans
aanzienlijke vaste vergoedingen opstreek 11;
Dat het arrest overweegt dat die
tekortkomingen « niet afzonderlijk
mogen worden genomen, maar integendeel moeten worden samengevoegd » en dat zij zijn begaan door
een handelsvertegenwoordiger die,
in het arrest van 15 november 1983
van het arbeidshof, een waarschuwing had gekregen « waarbij blijk is
gegeven van een welwillendheid die
eenmalig moet blijven 11;
Dat het arrest, op grond van het
geheel van die overwegingen, ande-
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re of hiermee strijdige feitelijke gegevens verwerpt, die in de conclusie
van de eisers worden uiteengezet en
aldus zijn beslissing regelmatig met
redenen omkleedt;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
Over bet tweede middel, afgeleid uit
de scbending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van bet Burgerlijk Wetboek, 1138,
2", van bet Gerecbtelijk Wetboek, 32, 35
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten en 1bis, § 2, van
de wet van 10 juni 1952 betreffende de
gezondheid en de veiligheid van de
werknemers, alsmede de salubriteit van
bet werk en van de werkplaatsen, gewijzigd bij artikel 10, § 2, van bet koninklijk
besluit nr. 4 van 11 oktober 1978,
doordat bet arrest, dat, met verwijzing
naar de motieven van de eerste rechter,
vaststelt dat de eerste eiser lid was van
bet comite voor veiligbeid en gezondheid
van verweerster, beslist om met ingang
van 3 augustus 1983 de beslissing geldig
te verklaren tot bei:\indiging wegens dringende reden door de werkgever van de
arbeidsovereenkomst tussen verweerster
en de eerste eiser, op grand dat « bet
vertrouwen van de werkgever niet lange~ kan gehandhaafd blijven; (dat) de
drmgende redenen door hun verscheidenheid en door de herhaling van sommige daarvan genoegzaam zijn aangetoond, (en dat) het voornemen van de
werkgever om de overeenkomst wegens
drin~ende reden te beeindigen, derhalve
met mgang van 3 augustus geldig wordt
verklaard •,
terwijl, eerste onderdeel, verweerster
in haar gedinginleidend exploot enkel
vroeg « om de (eerste eiser) te mogen
ontslaan •; de draagwijdte van die vorder~ng voor de eerste rechter niet is gewijzigd, nu verweerster, zoals bet arrest
met verwijzing naar de motieven van het
vonnis vaststelt, « vroeg dat de rechtbank het bestaan van de dringende reden ~ou vaststellen, die zij tegen de (eerste e1ser) aanvoert en haar bijgevolg zou
toestaan de arbeidsovereenkomst te
bei:\indigen •; verweerster in het beschikkende gedeelte van haar appelconclusie
haar vordering handhaafde « tot erkenning van het bestaan van een dringende
reden die bet ontslag verantwoordt »; het
arrest, als het moet worden uitgelegd in
die zin dat een beslissing van de werkgever tot beeindiging van 3 augustus 1984
geldig wordt verklaard, en als het der-
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~~lve impli?iet. oordeelt dat een dergeliJke vordermg Is aanhangig gemaakt de
bewijskracht miskent van de boven~er
melde stukken, die enkel vorderen dat
~et geadieerde rechtscollege vooraf zou
mstemmen met de beslissing tot beeindiging (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van bet Burgerlijk Wethoek) en uitspraak doet over een niet gevorderde zaak (schending van artikel
1138, 2", van bet Gerechtelijk Wetboek)·
het arrest bovendien en hoe dan ook ar~
tikel 1bis, § 3, van de in bet middel aangewezen wet van 10 juni 1952 schendt
dat de werkgever verbiedt de bescherm:
de werknemer te ontslaan alvorens bet
arbeidsgerecht, bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing, de dringende
reden heeft aangenomen, en derhalve
bet arbeidsgerecht verbiedt nog uitspraak te doen over de dringende reden
wanneer het ontslag is beslist (schending
van artikel ibis, § 2, van de wet van 10
juni 1952);
tweede onderdeel, het arrest, als het
moet worden uitgelegd in die zin dat bet
de bedoeling van de werkgever om de
overeenkomst wegens dringende reden
te bei:iindigen, met ingang van 3 augustus 1984 geldig verklaart, zowel de artikelen 32 en 35 van de wet van 3 juli 1978
als artikel 1bis, § 2, van de wet van 10
juni 1952 schendt, nu uit de samenlezing
daarvan volgt dat, hoewel de werkgever,
om de overeenkomst van een door die
wet beschermde werknemer wegens
dringende reden regelmatig) te beeindigen, de toestemming van de arbeidsrechtbank moet vragen, die toestemming
nochtans geen beeindiging teweegbrengt,
nu de ontbinding van de overeenkomst
pas wettelijk plaatsgrijpt wanneer de
werkgever daarvan kennis geeft aan de
werknemer:

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het beschikkende gedeelte van een gerechtelijke
beslissing moet worden uitgelegd in
het licht van de motieven ervan;
Overwegende dat het arrest onder
het opschrift « Principaal hoger beroep : verzoek om toestemming tot
ontslag », verweersters hoger beroep
onderzoekt tegen het vonnis van de
arbeidsrechtbank, dat afwijzend beschikt « op het nieuwe verzoek van
de werkgever om de werknemer
(thans de eiser George) wegens een
nieuwe dringende reden, overeen-

r~l _ _
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komstig artikel 10 van het koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober
1978, te mogen ontslaan »;
Overwegende dat het arrest, na
onderzoek van het « omstandige en
gedetailleerde » verzoekschrift dat
op 3 augustus 1984 ter griffie is
neergelegd, oordeelt dat « het vertrouwen van de werkgever niet langer kan gehandhaafd blijven, de
dringende redenen zijn door hun
verscheidenheid en door de herhaling van sommige daarvan genoegzaam aangetoond », en daaruit afleidt dat « de bedoeling van de
werkgever om de overeenkomst wegens dringende reden te betHndigen,
derhalve, met ingang van 3 augustus 1984, geldig is verklaard »;
Overwegende dat het arrest, derhalve, door in zijn beschikkende gedeelte te zeggen dat « het de beslissing tot beeindiging door de werkgever wegens dringende reden van de
arbeidsovereenkomst tussen de partijen, met ingang van 3 augustus
1984 geldig verklaart », bedoelt dat
de vordering waarbij toestemming
wordt gevraagd om de eiser George
wegens dringende reden te ontslaan,
die op 3 augustus 1984 bij de arbeidsrechtbank is ingesteld, op die
datum wordt geldig verklaard; dat
die toestemming zelf geen beeindiging van de overeenkomst teweegbrengt; dat de werkgever daartoe
ook nog, na de in kracht van gewijsde gegane beslissing waarbij de toestemming wordt verleend, aan de
bediende kennis moet geven van
zijn wil de overeenkomst te beeindigen;
Dat het eerste onderdeel op een
onjuiste uitlegging van het arrest
berust en derhalve feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, door
verweersters verzoek om de eiser
George te ontslaan, met ingang van
3 augustus 1984 geldig te verklaren,
de overeenkomst niet beeindigt; dat
die overeenkomst pas wordt beeindigd nadat verweerster aan de eiser
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George kennis heeft gegeven van
zijn ontslag;
Dat de geldigverklaring op 3 augustus 1984 voor de werkgever, die
kennis geeft van het ontslag, op
voorwaarde dat hij de werknemer
na het instellen van de bij artikel 10
van het koninklijk besluit nr. 4 van
11 oktober 1978 bepaalde procedure
niet meer aan het werk heeft gezet,
aileen maar tot gevolg heeft dat hij
vanaf het instellen van die procedure geen loon meer is verschuldigd;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
15 december 1986 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Bosly, waarnemend voorzitter - Andersluidende
conclusie (3) van de h. Duchatelet, eerste
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Draps en Nelissen Grade.
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1° VOORZIENING IN CASSATIE-

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE
VOORZIEN - BURGERLIJKE ZAKEN - VOORZIENING NAMENS EEN OVERLEDENE.

(3) Het openbaar ministerie heeft geconcludeerd tot vernietiging op het eerste middel,
wegens gebrek aan antwoord op de omstandige conclusie van de eisers, waarin dezen, enerzijds, aan de hand van cijfers, betwistten dat
de productiviteit van de beschermde werknemer « schril afstak » tegen die van de andere
handelsvertegenwoordigers van de onderneming en, anderzijds, aanvoerden dat de activiteitsverslagen van de betrokkene overeenkomstig de gekregen onderrichtingen waren opgesteld, nu zijn werkwijze « de enig mogelijk
was en door aile vertegenwoordigers werd toegepast ». Het openbaar ministerie heeft derhalve niet geconcludeerd op bet tweede middel.
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2° GERECHTSKOSTEN

BURGERLIJKE
ZAKEN - CASSATIEGEDING - VOORZIENING
NAMENS EEN OVERLEDENE - VERWERPING
- VEROORDELING VAN DIE OVERLEDENE IN
DE KOSTEN.

Nr. 234

loo blijkt dat eiser op 19 juni 1985 is
overleden, dit wil zeggen v66r de betekening van de voorziening;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;

1° In burgerlijke zaken is de voorziening

namens iemand die v66r de betekening van de voorziening is overleden,
niet ontvankelijk (1).
2° Wanneer de voorziening niet ontvan-

kelijk is verklaard, op grand dat zij is
betekend ten verzoeke van iemand die
is overleden, wordt de overledene in
de kosten veroordeeld (2). (Art. 1111
Ger.W.)

(DONNAY T. « ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE WALLONIE » V.Z.W.)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
15 december 1986 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Bosly, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps en De
Bruyn.

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7674)

HET HOF; - Gelet op het bestreci€'n arrest, op 16 september 1985
door het Arbeidshof te Bergen gewezen;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid tegen de voorziening opgeworpen door verweerster en,
ambtshalve, door het openbaar ministerie, overeenkomstig artikel 1097
van het Gerechtelijk Wetboek, en afgeleid mt het feit dat eiser v66r het
instellen van de voorziening is overleden;
. Overwegende dat uit een uittreksel van het register van de overlijdensakten van de gemeente WaterNota's arrest nr. 233 :
(1) Cass., 27 mei 1977 (A.C., 1977, 993); in
strafzaken : Cass., 3 juni 1980 (ibid., 1979-80,
nr. 622); in gemeente- en provinciebelastingen : Cass., 10 april 1959 (Bull. en Pas., 1959, I,
799).
(2) Cass., 27 mei 1977 (A.C., 1977, 993); in
een noot onder Cass., 4 april 1935, schreef
proc.-gen. P. Leclercq : « In feite is de overledene de partij. Anders zou er geen eisende
partij zijn en derhalve geen geding. Oat is ook
het geval wanneer de voorziening wordt verworpen omdat zij is ingesteld door een mandataris zonder regelmatige volmacht » (Bull. en
Pas., 1935, I, 214).

Nr. 234
2'

KAMER -

16 december 1986

1° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
6.1 - REDELIJKE TERMIJN BEDOELD IN DIE
BEPALING - BEOORDELING VAN DIE TERMIJN.

2° VERLATING

VAN

FAMILIE

STRAFWETBOEK, ART. 39lBIS LIJKE WANBETALING .

GEDEELTE-

lo De redelijkheid van de termijn waarin
een zaak dient behandeld te worden,
wordt niet in abstracto beoordeeld,
maar in bet licht van de concrete gegevens van elke zaak afzonderlijk (1).
2o De schuldenaar van een uitkering tot
levensonderhoud die gedeeltelijk na-

1----------------Nota arrest nr. 234 :
(1) Cass., 4 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 144) en
de cone!. van proc.-gen. Krings, toen adv.-gen.,
in Bull., 1979, 153; 11 sept. 1985 (A.C., 1984-85,
nr. 19); 22 okt. 1986, A.R. nr. 5114
(A.C., 1986-87, nr. 117) en de cone!. van proc.gen. Krings (Bull. en Pas., 1987, nr. 117).
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laat deze te beta/en, is in gebreke de
termijnen ervan te kw1jten, in de zin
van art. 391bis Sw. (2)
(D ... )
ARREST

(A.R. nr. 124)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 6 november 1985 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6.1 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden en 14.3 van het Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, luidende als volgt : « Aangezien de vervolging in strijd is met (voormelde artikelen) omdat de behandeling
niet is geschied " binnen een redelijke
termijn" of niet "zonder onredelijke vertraging " en dat de vervolging derhalve
onwettig en onontvankelijk is; dat een ieder het recht heeft binnen een redelijke
termijn berecht te worden; aangezien deze redelijke termijn in casu zeker niet
geeerbiedigd is, rekening houdend met
het feit dat de laatste feiten dateren van
1 augustus 1982 en het correctioneel vonnis reeds is tussengekomen op 15 april
1983 en de behandeling in graad van beroep ruim twee jaren en half op zich
heeft laten wachten; aangezien het hof
van beroep ten onrechte heeft voorgehouden dat die lange termijn, daardoor
impliciet erkennend dat de termijn abnormaal lang was, in (het) voordeel van
vertoger kon aangewend worden; aangezien vertoger om geen uitstel heeft verzocht; aangezien de termijn evenmin ten
voordele van vertoger kon aangewend
worden, vermits het feit of beklaagde
achteraf al dan niet de verschuldigde onderhoudsgelden zou hebben betaald, ter
zake zonder belang is voor de beoordeling van het feit of beklaagde zich al dan
niet plichtig heeft gemaakt aan de hem
ten laste gelegde feiten » :

Overwegende dat artikel 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
(2) Raadpl. Cass., 7 maart en 13 juni 1966
(Bull., 1966, 870 en 1306); 5 okt. 1983
(A.C., 1983-84, nr 71, met voetnoot get. E.L.);
Novelles, Droit penal, t. III, Les infractions,
crimes et delits contre l'ordre des families et
contre la morahte publique, nr 6569

bll

Rechten van de Mens en de ·Fundamentele Vrijheden aan een ieder die
het voorwerp is van een strafvervolging het recht toekent binnen een
redelijke termijn de gegrondheid
van die strafvervolging te zien berechten;
Overwegende dat de redelijkheid
van die termijn niet in abstracto
maar in het licht van de concrete
gegevens van elke zaak afzonderlijk
moet worden beoordeeld;
Overwegende dat de appelrechters, in antwoord op eisers aanvoering dat de termijn ten deze niet redelijk is « nu de laatste feiten
dateren van 1 augustus 1982, de correctionele rechtbank vonnis velde op
15 april 1983 en de behandeling in
graad van beroep ruim twee jaren
en half op zich heeft laten wachten », oordelen « dat de termijn binneil dewelke (eiser) wordt berecht,
niet als onredelijk lang kan beschouwd worden, omdat juist (eiser)
gedurende die ganse tijd de gelegenheid gegeven werd aan zijn verplichtingen tegenover vrouw en kind
te voldoen en aldus een veroordeling
te vermijden; dat (eiser) allerminst
vermag de duur van de gezegde termijn als onredelijk te doen beschouwen waar hij juist deze dtiur in eigen voordeel had kunnen aanwenden »;
Overwegende dat zij uit deze elementen wettelijk afleiden dat eiser
binnen een redelijke termijn werd
berecht;
Over het tweede middel en het derde
middel, afgeleid uit de schending van de
artikelen 39lbis van het Strafwetboek en
97 van de Grondwet, en luidende,
het tweede : « aangezien het hof (van
beroep) niet heeft onderzocht, minstens
niet heeft gemotiv~erd of (eiser) al dan
niet in staat was de verschuldigde onderhoudsgelden te betalen; aangezien het
feit dat eiser geen herziening heeft gevraagd van de beschikking van de voorziening in kort geding waarbij hij werd
veroordeeld tot betalen van onderhoudsgeld, niet het bewijs inhoudt dat hij in
staat was het onderhoudsgeld te betalen
waartoe hij werd veroordeeld; aangezien
bet hof (van beroep) vanzelfsprekend
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evenmin uit de inkomsten welke eiser
heeft gehad na de periode waarvoor hij
wordt vervolgd, geen bewijs kan putten
dat hij in staat was het verschuldigde
onderhoudsgeld te betalen; aangezien immers dient beoordeeld te worden of eiser
in staat was het verschuldigde onderhoudsgeld te betalen tijdens de periode
waarvoor hij wordt vervolgd en er niet
dient onderzocht te worden of hij in
staat was dit onderhoudsgeld te betalen
na de periode waarvoor hij wordt vervolgd; aangezien de tenlastelegging immers een opzettelijk handelen, minstens
een schuldig handelen veronderstellen »;
het derde: « Aangezien de strafwet beperkend dient gelnterpreteerd te worden;
aangezien eiser steeds een gedeelte van
het onderhoudsgeld heeft betaald waartoe hij was veroordeeld; aangezien de
wet als vereiste voor strafbaarheid vereist dat er gedurende twee maanden
geen onderhoudsgeld werd betaald; aangezien eiser in casu steeds een gedeelte
van het onderhoudsgeld heeft betaald,
zodat het hem ten laste gelegde feit niet
tot voldoening van recht bewezen is » :

Overwegende dat de appelrechters
oordelen dat ,., het niet aannemelijk
is dat (eiser) voor zijn dochter geen
3.000 frank per maand had kunnen
afdragen, waar hij nochtans 2.000
frank betaalt, daar hij tach de zelfstandige bedrijvigheid van ijsventer
uitoefent en hij volgende nettowinsten en -inkomsten pro fisco had,
volgens berekeningsnota van de
controle der directe belastingen : in
1980 : 155.000 frank, in 1981 : 188.049
frank, in 1982: niet gekend, in 1983:
179.827 frank; dat (eiser) niet bewijst het nodige te hebben gedaan
om een herziening te bekomen van
de beschikking van 6 april 1978 wat
de onderhoudsbijdrage voor Veronique betreft, zodat zijn bewering deze bijdrage niet te kunnen voldoen
als des te ongeloofwaardiger voorkomt »; ·
Dat zij aldus eisers aanvoering
dE4t « hij datgene betaalde waartoe
hij bij machte was en bijgevolg niet
opzettelijk of schuldig heeft gehandeld », beantwoorden en voldoen
aan het vormvoorschrift van artikel
97 van de Grondwet;
Overwegende dat de schuldenaar
van onde:rhoud in gebreke is de ter~
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mijnen ervan te kwijten, oak wanneer zijn wanbetaling slechts gedeeltelijk is;
Dat de bestreden beslissing derhalve n~ar recht is verantwoord;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substanWHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
16 december 1986 - 2' kamer- Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. De Baets, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. A. Borgers, Hasselt.
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VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - DAAD VAN ONDERZOEK WAARDOOR DE VERJ'ARING WORDT GESTUIT OOK
T.AV. DE MEDEVERDACHTEN - BEGRIP.

Een daad van onderzoek t.a. v. een van
de verdachten stuit de verjaring van
de strafvordering t.a. v. de andere verdachten, ook al worden die eerst later
als verdachte in de zaak betrokken,
wanneer het gaat om hetzelfde feit of
om feiten die onderling nauw verbonden zijn door intrinsieke samenhang;
die daad heeft haar verjaringstuitende
uitwerking t.a. v. al wie in de uit het
misdrijf ontstane strafvordering betrokken is, welke ook de door die stuitingsdaad bedoelde personen mogen
zijn; een daad van onderzoek die op
geen van de verdachten betrekking
heeft maar derden betreft die ten_ tijde

r.--:-:-- -
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van de daad nag niet in het onderzoek
betrokken zijn, brengt geen stuiting
van de verjaring van de strafvordering
teweeg t.a.v. die verdachten (1).

(SERRIEN T. MR. W. VAN ORSHAEGEN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 243)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 december 1985 op
verwijzing gewezen door het Hof
van Beroep te Brussel;
Gelet op het arrest van het Hof
van 28 mei 1985 (2);

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 21 en 22
van de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering,
doordat het arrest, dat eiser veroordeelt als dader van het misdrijf van eenvoudige en bedrieglijke bankbreuk, beslist dat de strafvordering nag niet is
verjaard gezien de verjaring nuttig werd
gestuit door een verzoek van 12 februari
1981 van de onderzoeksrechter,
terwijl: 1. Bedoeld mondeling verzoek
heeft enkel en aileen betrekking op de
genaamden Stevens en Cuykens Michel,
hen mededelend dat de deskundigenverslagen inzake de maatschappijen De
neef-Landuyt-Luxora kunnen ingezien
worden op de griffie van de raadkamer
gedurende een maand. Krachtens een
constante cassatierechtspraak hebben de
daden van onderzoek en vervolging die
ten aanzien van een van de betrokkene
partijen worden gesteld, stuitende werking wat betreft de strafvordering uitgeoefend ten aanzien van de andere medeverdachten, als het gaat om een en
hetzelfde feit of indien de feiten onderling zijn verbonden door intrinsieke banden van samenhang (Cass., 23 nov. 1982,
Pas., 1983, I, 357; Cass., 7 april 1981, Pas.,
1981, I, 867). Daden van onderzoek of
van vervolging hebben met andere woor(1) Cass., 7 april1981 (A.C., 1980-81, nr. 451).
(2) A.C., 1984-85, nr. 582.
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den een stuitend karakter ten aanzien
van iedereen die als verdachte, mededader of medeplichtige naar aanleiding van
die feiten in de strafvordering kan worden betrokken. 2. Eiser oordeelt dat er
ten deze geen dergelijke intrinsieke banden kunnen worden gelegd tussen al de
·betrokken partijen. Op de eerste plaats
kan worden vastgesteld dat de personen
aan wie een mededeling tot kennisname
werd verstuurd, niet vermeld zijn in de
dagvaarding om te verschijnen voor bet
Hof van Beroep te Brussel en nooit ten
grande werden gedagvaard. De kennisgeving aan de verdachten greep midden januari 1981 plaats. Noch Cuykens noch
Stevens waren daarbij betrokken (zie
stuk nr. 322, P.V. nr. 733, d.d. 22.1.1981).
In rechte en in feite is het derhalve onjuist te beweren dat « de feiten die aan
voornoemde medebeklaagden werden
ten laste gelegd, nauw verbonden zijn
met de feiten en waarvoor verzoeker
zich nag heeft te verdedigen ». Nocb
Cuykens noch Stevens zijn medebeklaagden en a fortiori is het onmogelijk uit te
maken welke feiten die deze personen
betreffen wei in verband zouden staan
met eiser. Verder heeft het betrokken
verzoek op geen enkele wijze betrekking
op eiser. Dit betekent derhalve dat, indien bet Hof van Cassatie de mening zou
zijn toegedaan dat bedoelde opdracht
tach een daad van onderzoek of vervolging zou zijn, die stuitende werking zou
bebben, quon non, dan moet worden gesteld dat bedoeld kantschrift enkel betrekking heeft op de personen Herman
Stevens en Michel Cuykens, en bijgevolg
geen enkele stuitende werking veroorzaakt wat betreft de strafvordering uitgeoefend ten laste van eiser :
Overwegende dat de appelrechters
oordelen dat de strafvordering niet
vervallen is door verjaring, op de
gronden dat: « ( ...) het feit van de
telastlegging C (... ) zich nog voordeed op 13 februari 1978 ( ...); ( ... ) zodus de verjaring (...) alleszins
rechtsgeldig is gestuit op 12 februari
1981, datum waarop de onderzoeksrechter, in uitvoering van de vordering de dato 5 februari 1981 van de
procureur des Konii:lgs te Antwerpen, aan bepaalde medebeklaagden
van (eiser) liet mededelen dat zij de
deskundige financiEHe verslagen ter
griffie konden inzien; ( ... ) de feiten
die aan voornoemde medebeklaagden werden ten laste gelegd, nauw
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verbonden zijn met de feiten waarvoor (eiser) zich thans nog te verdedigen heeft; (... ) bedoelde verjaringstuitende daad ook uitwerking heeft
ten overstaan van (eiser) en nag
steeds operant is »;
Overwegende dat het arrest, na te
hebben geconstateerd dat, rekening
gehouden met de termijn van schor1sing van de verjaring, de strafvordering nag steeds voortgang kan vinden, tenslotte releveert dat « ( ••• ) alle
opmerkingen van beklaagden m.b.t.
onder meer de datum van het feitelijk faillissement, niet meer dienend
zijn in zoverre ze het probleem van
de verjaring van de openbare vordering betreffen »;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de procureur des
Konings te Antwerpen, bij kantschrift van 5 februari 1981 (stuk
324), de onderzoeksrechter verzocht
« in afwachting van de aanvullende
vorderingen welke mijn ambt na
verdere bestudering van de deskundige verslagen zal nemen, nu reeds,
daar zein deze verslagen uitdrukkelijk worden vernoemd in verband
met strafbare feiten, kennis te doen
geven van de deskundige verslagen
aan Cuykens Michel en Stevens
Herman »; dat de onderzoeksrechter, ingevolge voormeld kantschrift,
op zijn beurt, bij kantschrift van 12
februari 1981 (stuk 328), aan de gerechtelijke politie opdracht gaf
« Cuykens Michel en Stevens Herman tevens ter kennis te brengen
dat de deskundige verslagen ter
griffie van de raadkamer kunnen ingezien worden gedurende een
maand, te beginnen vanaf 16 februari 1981 »; dat tenslotte de procureur
des Konings te Antwerpen, op 16 februari 1981 (stuk 325), de onderzoeksrechter onder meer vorderde
« (het) onderzoek uit te breiden lastens Cuykens Michel, wegens mededaderschap aan bedrieglijke bankbreuk, i.v.m. de verschillende overeenkomsten van de gefailleerde met
de N.V. Luxora, het verkoopkantoor,
waardoor het mogelijk was op de

Nr. 235

verlieslatende bedrijvigheid van de
in feite failliet steenbakkerijen nog
"winst" op te strijken »;
Overwegende dat een daad van
onderzoek of van vervolging ten
aanzien van een van de verdachten
de verjaring van de strafvordering
stuit ten aanzien van de andere verdachten, ook al worden die eerst later als verdachte in de zaak betrokken, wanneer het gaat om hetzelfde
feit of om feiten die onderling nauw
verbonden zijn door intrinsieke samenhang; dat verjaringstuitende daden ten aanzien van feiten waarop
ze betrekking hebben, hun uitwerking hebben ten aanzien van al wie
in de uit het misdrijf ontstane strafvordering betrokken is, welke ook
de door die stuitingsdaden bedoelde
personen mogen zijn;
Overwegende dat ten deze het
kantschrift van de onderzoeksrechter van 12 februari 1981, waarbij opdracht werd gegeven aan Michel
Cuykens en Herman Stevens ter
kennis te brengen dat zij inzage
konden nemen van bepaalde deskundigenverslagen, geen betrekking
heeft op eiser of op medeverdachten, maar op derden die op die datum nog niet in het onderzoek betrokken waren; dat immers eerst op
16 februari 1981 de procureur des
Konings vorderde het gerechtelijk
onderzoek uit te breiden tot Michel
Cuykens, met aanduiding van de
strafbare feiten waarvan hij werd
verdacht;
Overwegende dat hieruit volgt dat
de opdracht van de onderzoeksrechter van 12 februari 1981, nu die geen
daad van onderzoek betrof tegen eiser of tegen een in het onderzoek
betrokken medeverdachte, geen stuiting van de verjaring van de strafvordering kon teweegbrengen ten
aanzien van eiser;
Overwegende dat het arrest derhalve niet wettig beslist dat de strafvordering ten aanzien van eiser niet
door verjaring is vervallen;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
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II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van de verweerders tegen eiser :
Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging van de beslissing op de strafvordering tegen eiser de vernietiging meebrengt van
de beslissing op de civielrechtelijke
vordering tegen hem die het gevolg
is van de eerstgenoemde beslissing;

termijn, zelfs indien de betekening
niet aan de beklaagde in persoon werd
gedaan (1).

(VAN t:YTFANGE)
ARREST

(A.R. nr. 485)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 december 1985 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Om die redenen, ongeacht de overige middelen die niet tot cassatie
zonder verwijzing kunnen leiden,
vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet op de strafvordering en de civielrechtelijke vordering tegen eiser; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de Staat; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Gent.
16 december 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Vandenberghe, Brussel.

Overwegende dat uit de regelmatig overgelegde stukken blijkt dat
het tegen eiser bij verstek gewezen
arrest hem op 3 januari 1986 betekend werd;
Overwegende dat de termijn van
vijftien vrije dagen, waarover de beklaagde beschikt om zich te voorzien tegen een beslissing die te zijnen opzichte bij verstek gewezen
werd en voor verzet vatbaar is, immers begint te lopen vanaf het verstrijken van de gewone verzetstermijn, zelfs indien de betekening niet
aan de beklaagde in persoon werd
gedaan:
Dat het cassatieberoep dat op 24
maart 1986 werd ingesteld, laattijdig
en dus niet ontvankelijk is;
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VOORZIENING IN CASSATIE -

TERMIJN - STRAFZAKEN - VOORZIENING VAN
DE BEKLAAGDE TEGEN EEN TE ZIJNEN OPZICHTE BIJ VERSTEK GEWEZEN BESLISSING
- AANVANG VAN DE TERMIJN.

De termijn waarover een beklaagde beschikt om zich in cassatie te voorzien
tegen een beslissing die te zijnen opzichte bij verstek gewezen werd en
voor verzet vatbaar is, gaat in vanaf
het verstrijken van de gewone verzets-

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
16 december 1986 - 2' kamer - Voorzitter: de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever: de h. De Peuter, raadsheerGelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal.

1----------------(1) Cass., 10 okt,. 1978 (A.C., 1978-79, 105).
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schikkende gedeelte vooralsnog niet
vatbaar is voor enig cassatieberoep
vanwege een van de betrokken partijen en het derhalve geen afscheidbaar dispositief is wat de cassatie betreft (2)-

1° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENBURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VOORZIENING VAN EEN VERZEKERAAR VAN DE
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
VAN DE BEKLAAGDE - VERNIETIGING VAN
DE OP EEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING GEWEZEN EINDBESLISSING - VERN!ET!GING VAN DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING OP EEN ANDERE, TEGEN DEZELFDE
VERZEKERAAR INGESTELDE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING- VOORWAARDEN.

2° CASSATIE -

OMVANG - STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VOORZIENING VAN EEN VEROORDEELDE VERZEKERAAR - BESLISSING WAARBIJ EEN ANDERE
VERZEKERAAR BUITEN RET GEDING WORDT
GESTELD.

1o De vernietiging, op de voorziening van
een verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde, van de eindbeslissing op een
tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering leidt tot vernietiging
van de niet definitieve beslissing op
een andere, tegen dezelfde verzekeraar
ingestelde burgerlijke rechtsvordering,
als de tweede beslissing aan dezelfde
onwettigheid lijdt als de eerste, en al
heeft de eiser wat die tweede beslissing betreft, afstand gedaan van zijn
voorziening, zonder evenwel in de beslissing te berusten (1).
2° Wanneer de burgerlijke partij haar

vordering heeft gericht tegen de beklaagde en van het haar door art. 6
W.A.M.-wet toegekende eigen recht gebruik heeft gemaakt tegen twee verzekeraars van wie ofwel de ene ofwel de
andere de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde moet dekken, en de bestreden beslissing een
der verzekeraars veroordeelt en de andere verzekeraar buiten het geding
stelt, brengt de cassatie op de voorziening van de eerste verzekeraar, van
het beschikkende gedeelte waarbij deze wordt veroordeeld, vernietiging mede van het beschikkende gedeelte t.a. v.
de tweede verzekeraar, daar dit be{1) Zie Cass., 17 juni 1986, A.R. nr. 9986
(A.C., 1985-86, nr. 649) en 2 sept. 1986, A.R.
nr. 338 (A.C., 1986-87, supra, nr. 4).

(SCHONS E.A. T. LECOK E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5274)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 mei 1986 door de
Correctionele Rechtbank te Verviers
in hoger beroep gewezen in het
Duits, en gelet op de in dezelfde taal
gestelde voorziening;
Gelet op de op 9 september 1986
door de eerste voorzitter gegeven
beschikking, waarbij wordt beslist
dat de rechtspleging vanaf de terechtzitting in het Frans zal worden
voortgezet;
L Op de voorziening van eiser Patrick Schons, beklaagde, tegen de
beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering :

Overwegende dat het bestreden
vonnis de strafvordering door verjaring vervallen verklaart;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
IL Op de voorzieningen van eiser
Richard Schons en zijn echtgenote
Marie-Rose Vluggen, burgerrechtelijk aansprakelijke partijen, tegen
de beslissing op de door het openbaar ministerie tegen hen ingestelde
vordering:
Overwegende dat niet blijkt dat
de eisers hun voorziening hebben
doen betekenen aan de partij waartegen zij is gericht;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
(2) Cass., 4 feb. 1986,
(A.C., 1985-86, nr. 358).
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III. Op de voorzieningen van Patrick Schons, Richard Schons en
Marie-Rose Vluggen tegen de beslissingen op de rechtsvorderingen, tegen hen ingesteld door :
1. de verweerders Joseph Pesch
en Marianne Meyer :
Overwegende dat de eisers afstand doen van hun voorziening;
2. de verweerders Lecok en de
naamloze vennootschap Winterthur :
Overwegende dat de eisers geen
enkel middel aanvoeren;
3. de verweerster naamloze vennootschap Groep Drouot :
Overwegende dat tussen de eisers
en verweerster geen geding is aangegaan voor de feitenrechter en dat
het arrest tegen hen geen veroordeling uitspreekt die haar ten goede
komt;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
IV. Op de voorziening van de eiseres naamloze vennootschap Royale
Belge, tussengekomen partij, tegen
de beslissing op de tegen de eiser
Patrick Schons ingestelde strafvordering en tegen de beslissing op de
door het openbaar ministerie tegen
de eisers Richard Schons en MarieRose Vluggen ingestelde vordering :
Overwegende dat eiseres geen
hoedanigheid heeft om zich tegen
die beslissingen in cassatie te voorzien;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
V. Op de voorziening van de eiseres naamloze vennootschap Royale
Beige tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen, die
tegen haar zijn ingesteld door :
1. de verweerster naamloze vennootschap Winterthur en de verweerder Lecok :
Overwegende dat de afstand van
eiseres, in zoverre hij betrekking
heeft op de beslissing op de door
verweerder Lecok tegen haar inge-
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stelde burgerlijke rechtsvordering,
op een dwaling berust, nu het bestreden vonnis geen enkel punt aanhoudt waarover, wat dat betreft, nog
uitspraak moet worden gedaan;
Over bet middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 3, 6, 11, eerste lid,
21 van de wet van 1 juli 1956 betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 6, 1134, 1135
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, rechtdoende op de door de verweerders zowel
tegen de eiseres naamloze vennootschap
Royale Belge als tegen de naamloze vennootschap Groep Drouot ingestelde vorderingen, die vorderingen gegrond heeft
verklaard ten aanzien van de eiseres
naamloze vennootschap Royale Belge, en
niet gegrond ten aanzien van de naamloze vennootschap Groep Drouot, op grond
dat (vertaling) « overeenkomstig artikel
4-1 van de woorwaarden van de verzekering, de verzekeraar van de bestuurder
volgens een heersende rechtspraak de
schade moet vergoeden ... ; de bepalingen
van artikel 3-4 die aan de bij artikel 4-1
bepaalde uitbreiding van de dekking
slechts een aanvullende waarde toekennen, enkel van toepassing zijn in het geval van dubbele verzekering. Indien in
de door Lecok met de Patroonkas afgesloten · polis geen beding was voorgekomen dat exclusieve dekking uitsloot, zou
de Patroonkas (thans Groep Drouot) ontegensprekelijk de schade hebben moeten vergoeden. Aangezien er een dergelijk beding bestaat, is er geen gevaar
van dubbele verzekering, zodat alleen
Royale Belge, als verzekeraar van de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
van Schons, de schade moet vergoeden
overeenkomstig artikel 4-1 van de algemene polisvoorwaarden; ten slotte moet
het argument van Royale Belge betreffende het recht van verhaal van de getroffenen - artikelen 3 en 11 van de wet
van 1 juli 1956 - worden verworpen,
vermits het rechtstreeks verhaal van die
partijen tegen haar krachtens haar eigen
verzekeringspolis ontvankelijk en gegrond schijnt •,
terwijl, eerste onderdeel, de bepalingen van de wet van 1 juli 1956 van openbare orde zijn, artikel 3 van de wet van
1 juli 1956 bepaalt dat de verzekering
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
moet dekken van de eigenaar, van iedere
houder en van iedere bestuurder van het
verzekerde motorrijtuig, artikel 6 van de-
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zelfde wet bepaalt dat de verzekering
aan de benadeelde een eigen recht geeft
tegen de verzekeraar en artikel 11, eerste lid, van dezelfde wet bepaalt dat
geen uit de wet of de overeenkomst van
verzekering voortvloeiende nietigheid,
exceptie of verval door een verzekeraar
aan een benadeelde kan worden tegengeworpen en artikel 21 van dezelfde wet
bepaalt dat van een bepaling van deze
wet slechts bij afzonderlijke overeenkomsten kan worden afgeweken, indien
de bevoegdheid daartoe uit de bepaling
zelf blijkt, het beding in de door Lecok
met de naamloze vennootschap Patroonkas (thans Groep Drouot) afgesloten polis, waardoor bepaalde bestuurders worden uitgesloten, nietig is wegens strijdigheid met artikel 3 van de wet van 1 juli
1956 en dat beding, ook al was het geldig, in geen geval aan de benadeelde
derden kan worden tegengeworpen; het
bestreden vonnis bijgevolg, nu het beslist dat, bij ontstentenis van zodanig beding, de maatschappij Groep Drouot ontegensprekelijk tot dekking van de schade gehouden zou zijn, maar dat ze dat
niet is omdat er een dergelijk beding bestaat, aan dat beding een gevolg verbindt
dat strijdig is met de artikelen 3, 6, 11,
eerste lid, en 21 van de wet van 1 juli
1956 en bijgevolg die wetsbepalingen en
bovendien artikel 6 van het Burgerlijk
Wetboek schendt;

tweede onderdeel, artikel 4-3 van de
door de eiser Patrick Schons met de
eiseres naamloze vennootschap Royale
Beige afgesloten polis uitdrukkelijk bepaalt dat de waarborg van de polis geen
uitwerking heeft in de mate dat de persoon, die schade heeft geleden, daarvan
werkelijk vergoeding kan bekomen op
grond van een lopend verzekeringscontract dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt waartoe het verzekerde
voertuig aanleiding geeft, en terwijl de
benadeelde derden werkelijk vergoeding
van hun schade konden krijgen op grond
van de door Lecok met de naamloze vennootschap Patroonkas gesloten en nog
lopende verzekeringsovereenkomst die
krachtens artikel 3 van de wet van 1 juli
1956 de aansprakelijkheid van iedere bestuurder moest dekken, het beding van
dat contract, waarbij de waarborg wordt
beperkt tot een bestuurder, nietig was of
op zijn minst, krachtens artikel 11, tweede lid, van de wet van 1 juli 1956, niet
kon worden tegengeworpen aan de benadeelde derden die, overeenkomstig artikel 6 van dezelfde wet, over een eigen
recht beschikken; het bestreden vonnis
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bijgevolg, nu het beslist dat de eiseres,
naamloze vennootschap Royale Beige,
ondanks het feit dat Lecok een polis had
afgesloten met de Patroonkas, niettemin
gehouden was tot dekking van de schade, de verbindende kracht miskent van
artikel 4-3 van de tussen de eiser Patrick
Schons en de eiseres, naamloze vennootschap Royale Beige, gesloten verzekeringsovereenkomst, en derhalve de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk
Wetboek schendt;

derde onderdeel, het bestreden vonnis
althans niet antwoordt op het door de eiseres, naamloze vennootschap Royale
Beige, regelmatig in haar conclusie voorgedragen middel ten betoge dat het beding van de tussen Lecok en de Patroonkas afgesloten polis, waarin de waarborg
beperkt wordt tot een bestuurder, in
strijd was met de uitdrukkelijke bepalingen van artikel 3 van de wet van 1 juli
1956 en dat genoemd beding bovendien
niet aan derden kon worden tegengeworpen, de eiseres, naamloze vennootschap
Royale Beige, uit dat middel afleidde dat
het aanvullend karakter van haar eigen
waarborg uitwerking moest krijgen, en
dat die waarborg niet verschuldigd was
vermits de Patroonkas tot dekking gehouden was; het bestreden vonnis bijgevolg, nu het op dat punt niet antwoordt
op de conclusie van de eiseres, naamloze
vennootschap Royale Beige, niet regelmatig met redenen is omkleed en derhalve artikel 97 van de Grondwet schendt;

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
vonnis noch door de in het middel
weergegeven gronden noch door enige andere grond antwoordt op het
door de eisers in hun conclusie voor
de correctionele rechtbank aangevoerde middel ten betoge dat het beding in het tussen verweerder Lecok
en de Patroonkas (thans Groep
Drouot) gesloten contract, waarin de
dekking tot een bestuurder wordt
beperkt, in strijd was met de uitdrukkelijke bepalingen van artikel 3
van de wet van 1 juli 1956, dat het
beding niet aan derden kon worden
tegengeworpen en dat de verbintenissen van de eiseres Royale Beige
een aanvullend karakter hebben;
Dat het middel gegrond is;

,_-__
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2. de verweerders Pesch en
Meyer:
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de door de verweerster, naamloze vennootschap
Winterthur, en de verweerder Lecok
tegen eiseres ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen de vernietiging
tot gevolg heeft van de niet definitieve beslissingen op de door de verweerders Pesch en Meyer tegen eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, die door dezelfde onwettigheid zijn aangetast, en zulks
ondanks de door eiseres gedane afstand, die niet geldt als berusting;
3. de verweerster, naamloze vennootschap Groep Drouot :
Overwegende dat tussen eiseres
en die v:erweerster geen beding is
aangegaan voor de feitenrechter en
aat laatstgenoemde tegen eiseres
geen veroordeling heeft uitgesproken die verweerster ten goede komt;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegende evenwel dat de vernietiging van de beslissingen op de
door de verweerders Lecok, naamloze vennootschap Winterthur, Pesch
en Meyer tegen eiseres ingestelde
burgerlijke rechtsvorderingen zich
uitstrekt tot de beslissing waarbij
verweerster, naamloze vennootschap
Groep Drouot, buiten het geding
wordt gesteld, welke beslissing door
dezelfde onwettigheid is aangetast
en waartegen geen van de gedingvoerende partijen een ontvankelijke
voorziening kon instellen;

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorziening
van de eisers, in zoverre ze gericht
is tegen de verweerders Pesch en
Meyer; verwerpt de voorziening van
de eisers Patrick Schons, Richard
Schons en Marie-Rose Vluggen voor
het overige; veroordeelt elk van die
eisers in de kosten van zijn voorziening; vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet

over de tegen de eiseres naamloze
vennootschap Royale Belge ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen en
in zoverre het de naamloze vennootschap Groep Drouot buiten het geding stelt; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
rand van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt iedere verweerder in een vijfde van de kosten
van de voorziening van de eiseres
Royale Belge; verwijst de aldus beperkte zaak naar de anders samengestelde Correctionele Rechtbank te
Verviers, zitting houdende in hoger
beroep.
17 december 1986- 2' kamer- Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Resteau Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en De Gryse.
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AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - MATERIELE SCHADE TEN GEVOLGE VAN BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - VASTSTELLING VAN HET
BEDRAG VAN DE VERGOEDING.

De artt. 1382 en 1383 B. W. worden geschonden wanneer de rechter, om het
kapitaal vast te stellen dat volgens het
gemeen recht de materiele schade ten
gevolge van de blijvende arbeidsongeschiktheid van de getroffene moet vergoeden, geen onderscheid maakt tussen de verleden schade, die kan worden berekend zonder kapitalisatie op
basis van juiste bedragen die op de datum van zijn beslissing naar rata van
de muntontwaarding gerevalueerd
zijn, en de toekomstige schade, die
niet op zodanige wijze kan worden berekend en die derhalve bij lrapitalisatie mag worden vastgesteld (1).

1----------------(1) Cass., 12 april 1984, A.R.
(A.C., 1983-84, nr. 466) en noot 1.

nr.
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(MITSIS T. HELSEN, GOOVAERTS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5363)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 juni 1986 in hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
Overwegende dat het bestreden
vonnis enkel over de burgerlijke belangen uitspraak doet;
Over het eerste middel,
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, bij raming van de materiele schade die verweerster geleden heeft als gevolg van
haar blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van 17 pet., verklaart dat de
kapitalisatiemethode, die het voordeel
biedt dat de leeftijd en de winstgevende
overlevingsduur van de getroffene in
aanmerking genomen worden, ten deze
de bepaling van het precieze bedrag van
de schade mogelijk maakt, nu het verdiende loon bekend is en, bijgevolg, om
de vergoeding vast te stellen op het bedrag van 1.530.955 frank, de volgende
berekeningsgrondslag in aanmerking
neemt : 1o een bruto maandelijkse bezoldiging van 42.833 frank, die volgens de
namens verweerster neergelegde conclusie overeenkomt met de bezoldiging van
1982, verhoogd met 15 pet. « ten einde rekening te houden met de loonsverhogingen in de toekomst », 2° de leeftijd van
de getroffene (geboren 4 december 1954)
op de dag van consolidatie (18 juni 1980),
dat is 26,5 jaar, 3° een rentevoet van
5,5 %, 4° een coefficient van 15,23549,
terwijl, eerste onderdeel, de raming
van de uit de fout van een derde voortvloeiende schade van geval tot geval
moet geschieden met inaanmerkingneming van de dag van de uitspraak van
de rechter, zodat de uit een blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voortvloeiende schade, waarvan de consolidatie ingetreden is voor de uitspraak van
de rechterlijke beslissing, niet in zijn geheel kan worden geraamd op basis van
een kapitalisatieberekening, zonder dat
een onderscheid wordt gemaakt tussen
de in het verleden ontstane schade, die
reeds volledig vaststaat en kan worden
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berekend op grond van precieze bedragen, en de toekomstige schade die zich
pas na de rechterlijke beslissing zal
voordoen en die, bij ontstentenis van
precieze gegevens, door toepassing van
de kapitalisatiemethode kan worden begroat; het bestreden vonnis bijgevolg
niet zonder de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek te schenden,
de kapitalisatiemethode heeft kunnen
aanwenden voor de raming van het totaalbedrag van de vergoeding voor het
tijdvak tussen de consolidatiedatum en
de pensioengerechtigde leeftijd en derhalve de beslissing, volgens welke de uit
de blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voortvloeiende schade ten deze op het bedrag van 1.530.955 frank
moet worden geraamd, niet naar recht
verantwoordt;
tweede onderdeel, ...
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het bestreden
vonnis, na te hebben vastgesteld dat
de blijvende arbeidsongeschiktheid
van verweerster is ingegaan op 18
juni 1980 en 17 pet. bedraagt, het
aan verweerster ter vergoeding van
die schade verschuldigde bedrag berekent door de kapitalisatiemethode
toe te passen, zowel voor de in het
verleden ontstane als voor de toekomstige schade, ofschoon voor het
verleden, en meer bepaald voor het
tijdvak tussen 18 juni 1980 en 17 juni 1986, dag van de uitspraak van
dat vonnis, de schade volledig vaststaat;
Dat het arrest, nu het geen onderscheid maakt tussen de in het verleden ontstane schade waarvoor geen
kapitalisatieberekening nodig is,
maar die op grand van welbepaalde
bedragen die, rekening houdende
met de muntontwaarding, aangepast
zijn aan de geldwaarde op de dag
van het bestreden vonnis, kan worden berekend, en de toekomstige
schade die voor zodanige berekening niet in aanmerking komt en
derhalve kan worden vastgesteld
met behulp van de kapitalisatiemethode, de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat dit onderdeel gegrond is;

r--- --------

v::---~~----------- -~

,

Nr. 239

HOF VAN CASSATIE

Om die redenen, ongeacht de twee
onderdelen van de middelen die niet
tot ruimere cassatie kunnen leiden,
vernietigt het bestreden vonnis, in
zoverre het eiser veroordeelt om
1o aan verweerder het bedrag van
88.740 frank verhoogd met compensatoire interesten te betalen, en om
2° aan verweerster de bedragen van
150.706 frank en 1.530.955 frank verhoogd met compensatoire interesten
te betalen; 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 en iedere verweerder in een vierde ervan; verwijst de aldus beperkte zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.
17 december 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
Simont.
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3° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - INTERNERING OP GROND
VAN EEN BESLISSING VAN DE MINISTER VAN
JUSTITIE- WET TOT BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ, ART. 21 - VORDERING VAN
DE GEINTERNEERDE OM NAAR DE GEVANGENIS TE WORDEN TERUGGESTUURD - BESLISSING DAAROVER DOOR DE COMMISSIE TOT
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ VOORZIENING IN CASSATIE - NIET ONTVANKELIJK.

1° Bij de beoordeling van de ontvanke-

lijkheid van een cassatiebemep is het
Hoi bevoegd om een verschrijving te
verbeteren in de verklaring van voorziening, als die verschrijving kennelijk
blijkt uit de gedingstukken (1).
2" en 3° Niet ontvankelijk is de voorziening van een gei"nterneerde, die overeenkomstig art. 21 wet tot bescherming van de maatschappij is gei"nterneerd op grond van een beslissing van
de minister van Justitie, tegen de beslissing waarbij de commissie tot bescherming van de maatschappij uitspraak doet over zijn vordering om
naar de gevangenis te worden teruggestuurd; zodanige beslissing heeft geen
betrekking op de persoonlijke vrijheid,
maar enkel op een wijze van tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming
(2).

(1) Zie Cass., 27 mei 1986, A.R. hr. 36
(A.C., 1985-86, nr. 593)

Nr. 239
2'

KAMER-

17 december 1986

1° CASSATIE-

BEVOEGDHEID- STRAFZAKEN - VERSCHRIJVING IN DE VERKLARING
VAN VOORZIENING - BEVOEGDHEID VAN
HET HOF OM ZE TE VERBETEREN.

2° VOORZIENING IN CASSATIE -

BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP
OPENSTAAT - STRAFZAKEN - BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - INTERNERING OP GROND VAN EEN BESLISSING VAN
DE MINISTER VAN JUSTITIE - WET TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ, ART. 21
- VORDERING VAN DE GEINTERNEERDE OM
NAAR DE GEVANGENIS TE WORDEN TERUGGESTUURD - BESLISSING DAAROVER DOOR
DE COM:viiSSIE TOT BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ - VOORZIENING IN CASSATIE
- NIET ONTVANKELIJK. ·

(2) Zie noot O.M. onder Cass., 10 april 1979
(A.C., 1978-79, 966) en de ald~1r aangehaalde
verwijzingen.
Ten deze had de commissie tot bescherming
van de maatschappij de vordering van eiser afgewezen, op grond dat diens geestestoestand
niet voldoende was verbeterd om een eind te
maken aan zijn internering. Het is wellicht
niet overbodig eraan te herinneren dat de
commissie, indien ze in het tegenovergestelde
geval had geoordeeld dat de geestestoestand
van eiser wei voldoende verbeterd was zodat
zijn internering niet meer nodig was, zulks enkel had kunnen vaststellen, nu de beslissing
om eiser naar de gevangenis terug te sturen
niet tot haar bevoegdheid maar wel tot die van
de minister van Justitie behoort.
Art. 24, derde lid, wet tot bescherming van
de maatschappij bepaalt immers dat, « indien
de geestestoestand van de veroordeelde v66r
het verstrijken van de straftijd voldoende is
verbeterd, zodat zijn internering niet meer nodig is, stelt de commissie dat vast en gelast de
minister van Justitie de terugkeer van de veroordeelde naar de strafinrichting waar hij
voordien in hechtenis was ».
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(MAERTEN)

Nr. 240

ARREST ( vertaJing)

1e

KAMER -

18 december 1986

(A.R. nr. 5480)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 8 september 1986
gewezen door de commissie tot bescherming van de maatschappij bij
de psychiatrische afdeling van de
gevangenis te Bergen;
Overwegende dat, ten gevolge van
een verschrijving, in de verklaring
van voorziening vermeld wordt dat
de bestreden beslissing op 10 september 1986 is gewezen, terwijl ze
op 8 september 1986 werd uitgesproken;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat eiser, die met name
tot de doodstraf, omgezet in !evenslange
dwangarbeid,
veroordeeld
was, overeenkomstig artikel 21 van
de wet tot bescherming van de
maatschappij, door beslissing van 13
februari 1984 van de minister van
Justitie werd geYnterneerd;
Overwegende dat de bestreden beslissing uitspraak doet over het verzoekschrift waarin eiser enkel
vraagt om naar de gevangenis te
worden teruggestuurd;
Dat tegen zodanige beslissing, die
geen betrekking heeft op de vrijheid
van de persoon maar enkel op de
wijze van tenuitvoerlegging van de
vrijheidsbeneming, geen cassatieberoep openstaat;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening.
17 december 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Resteau Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.

1° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - VOORZIENING TEGEN TWEE
ARRESTEN - MIDDEL WAARIN NIET WORDT
VERMELD OP WELK ARREST HET KRITIEK
OEFENT- ONTVANKELIJKHEID.

2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - MATERIELE SCHADE TEN GEVOLGE VAN TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - VASTSTELLING VAN DE
SCHADE OP BASIS VAN HET BRUTOLOON VAN
HET SLACHTOFFER - WETI'IGHEID - VEREISTE.

3° VONNISSEN EN ARRESTEN GERLIJKE ZAKEN DEELTE - BEGRIP.

BESCHIKKENDE

BURGE-

1• Wanneer in burgerlijke zaken een

voorziening tegen twee of meer arresten of in laatste aanleg gewezen von··
nissen is gericht, is in de regel ontvankelijk het middel dat kritiek oefent op
een van die arresten of vonnissen, zonder dat de eiser in elk middel afzonderlijk behoeft te vermelden welk arrest of vonnis dat middel bekritiseert
(1).

1----------------(1) Zie Cass., 19 old. 1920 (Bull. en
Pas., 1921, I, 99); 3 jan. en 27 april 1922
ibid., 1922, I, 118 en 252); 5 juli 1923
ibid., 1923, I, 408); 23 mei en 4 juli 1929
{ibid., 1929, I, 194 en 261), met bij ieder van de
twee laatstvermelde arresten een conclusie
van proc.-gen. Paul Leclercq (zie inz. de cone!.
v66r het arrest van 4 juli 1929, blz. 268 en 269);
zie oak Cass., 7 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 661).
Aan de hand van de door de verweerder tegen het eerste middel opgeworpen grand van
niet-ontvankelijkheid kan erop worden gewezen dat een rechterlijke beslissing wordt bestreden door een voorziening en dat de kritiek
op die beslissing wordt geuit in de tot staving
van de voorziening aangevoerde middelen.
AI is de eiser verplicht voor ieder middel afzonderlijk de geschonden wettelijke bepalingen te vermelden, tach dient hij daarin niet
nader te bepalen tegen welk arrest of vonnis,
bestreden door de voorziening, dat middel is
gericht.
Het is de taak van het Hof om, in voorkomend geval en in het Iicht van de ontwikkeling (Ger.W., art. 1087), het middel uit te leggen en de draagwijdte ervan nader te bepalen
(zie de zoeven aangehaalde cone!. van proc.-

(Zie vervolg nota volgende biz.)

r--:- ---------- -
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2° De beslissing om aan het slachtoffer

van een ongeval voor de ten gevolge
van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
geleden bedrijfsinkomstenderving een
op basis van het brutoloon berekende
vergoeding toe te kennen, wordt door
de rechter naar recht verantwoord
wanneer hij vaststelt dat die vergoeding volgens dezelfde regeling belast
wordt als het loon dat zij vervangt (2).
3° Iedere beslissing van de rechter over

een betwisting is een beschikkend gedeelte, ongeacht de plaats waar die beslissing in de tekst van het vonnis of
arrest voorkomt en de vorm waarin zij
is uitgedrukt (3).

(• DE NATIONALE WAARBORG » N.V. T. MANCINI)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7563)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 21 juni 1984 en 23
januari 1985 door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
doordat het arrest van 23 januari 1985
de rechtsvordering van verweerder gegrond verklaart en eiseres tot betaling
van het bedrag van 87.851 frank als vergoeding voor de tijdens de periode van
tijdelijke ongeschiktheid geleden materiele schade, rekening houdende met het
(Vervolg nota van vorige biz.)
gen. Paul Leclercq, inz. biz. 268 en 269, in
Bull. en Pas., 1929, I).
Wanneer het Hof heeft uitgemaakt waarin
de aangegeven onwettigheid bestaat en heeft
vastgesteld dat de eiser de beweerdelijk geschonden wettelijke bepalingen heeft vermeld,
zal het enkel nog nagaan of de bekritiseerde
beslissing of reden voorkomt in een van de
door de voorziening bestreden arresten of vonnissen.
Zo ja, dan is het middel in de regel ontvankelijk.
(2) Zie Cass., 3 okt. 1984, A.R. nr. 3638, en 19
feb. 1985, A.R. nr. 8186 (A.C., 1984-85, nrs. 85
en 368).
(3) Cass., 5 feb. 1976,
(A.C., 1985-86, nr 361).

A.R.

nr.

4695
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werkelijk geleden brutoloonverlies, veroordeelt, op grond dat « indien, gelet op
de bijzondere fiscale toestand (van verweerder), op de vergoeding voor zijn
loonverlies geen enkele belasting zou
worden geheven, het alsdan zou gaan om
een voordeel zonder enige invloed op de
verplichting van (eiseres), vermits het in
elk geval zou bestaan vanaf de aangifte
van het brutoloon »,

terwijl, eerste onderdeel, de feitenrechter, om de schade van verweerder ten
gevolge van het Iauter tijdelijk loonverlies vast te stellen, die scbade slechts op
de basis van bet loon v66r elke belastingafhouding mocht berekenen indien
hij vaststelde dat het bedrag van de fiscale last op de hem toe te kennen vergoeding gelijk was aan het bedrag van
de fiscale last op dat loon; eiseres bij
conclusie had aangevoerd dat « de matedele schade in beginsel effectief wordt
vastgesteld op basis van het brutoloon,
met aftrek evenwel van de sociale lasten », « docb, ten deze, indien de vergoeding inderdaad belastbaar is, het toch
juister zou zijn dat (aan verweerder) provisioneel een vergoeding op de basis van
bet nettoloon wordt toegekend en dat
hem voorbehoud wordt verleend, zo die
vergoeding werkelijk wordt belast » en
« het immers zeer waarschijnlijk is dat
die vergoeding, rekening houdende met
de professionele situatie (van verweerder), nooit wordt belast »; de feitenrechter derhalve, door aan verweerder, als
vergoeding voor het loonverlies ten gevolge van zijn tijdelijke gehele ongeschiktheid, het brutoloon toe te kennen
dat hij tijdens die periode heeft verloren,
hem een vergoeding toekent die groter is
dan de door hem geleden schade en derhalve de artikelen 1382 en 1384 van het
Burgerlijk Wetboek schendt;
tweede onderdeel, het althans dubbelzinnig, zoniet tegenstrijdig is dat bet hof
van beroep, met verwijzing naar de redenen van de eerste rechter die het overneemt, zegt : « dat de vergoeding ertoe
strekt een - ten deze volledig - inkomstenverlies te herstellen » en « dat rekening dient te worden gehouden met het
werkelijk geleden brutoloonverlies », terwijl de appelrechter nadien verklaart
« dat indien, rekening houdende met de
bijzonde:.;e fiscale toestand (van verweerder), op de vergoeding voor zijn loonverlies geen enkele belasting zou worden
geheven, het alsdan zou gaan om een
voordeel zonder enige invloed op de verplichting van (eiseres) », en daardoor erkent dat een deel van de toegekende ver-
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goeding, op zijn minst niet noodzakelijk
overeenstemt met een inkomstenverlies,
maar een bijkomend voordeel zou zijn;
zodat de feitenrechter zijn beslissing niet
regelmatig met redenen omkleedt en artikel 97 van de Grondwet schendt :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerder tegen het
middel opgeworpen en hieruit afgeleid dat het middel niet is gericht tegen het arrest van 21 juni 1984, terwijl het arrest van 23 januari 1985
niet de in het middel vermelde redengeving bevat :
Overwegende dat het middel, ongeacht de uitdrukking die er « in limine » in voorkomt en die erop
schijnt te wijzen dat het enkel tegen
het arrest van 23 januari 1985 is gericht, in werkelijkheid, zoals uit de
twee onderdelen ervan blijkt, tegelijk is gericht tegen de beide in de
zaak gewezen arresten van 21 juni
1984 en van 23 januari 1985, die allebei door de voorziening worden bestreden;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel zelf :
Overwegende dat het arrest van
21 juni 1984 zegt dat de beroepen
beslissing, waarin de materii:He
schade van verweerder tijdens de
tijdelijke
ongeschiktheidsperiodes
op 87.851 frank had vastgesteld, is
verantwoord « door de motivering
van de eerste rechter »;
Dat de eerste rechter onder meer
erop had gewezen « dat (die) vergoeding tot herstel van een ten deze totaal inkomstenverlies strekt(e), dat
zij belastbaar (was) ... (en) dat rekening moe(s)t worden gehouden met
het werkelijk geleden brutoloonverlies »;
Overwegende dat de appelrechter,
door aan die motivering van de eerste rechter de door het middel 'bekritiseerde reden toe te voegen, zonder dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid oordeelt dat op de aan
verweerder toegekende vergoeding
dezelfde belastingregeling toepasse-
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lijk is als op het loon dat zij verving;
Dat het hof van beroep aldus zijn
beslissing regelmatig met redenen
omkleedt en naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
doordat het hof van beroep in zijn op
21 juni 1984 gewezen arrest verklaart dat
het bedrag voor morele schade dat de
eerste rechter wegens de blijvende invaliditeit heeft toegekend, namelijk 180.000
frank, niet door eiseres was betwist en
derhalve diende te worden aangenomen;
terwijl eiseres bij haar eerste conclusie had voorgesteld dat het slachtoffer ex aequo et bono - aile schaden samen
zou worden vergoed ten belope van
30.000 frank per invaliditeitspunt, dit is
in totaal een bedrag van 360.000 frank,
zodat aldus het door de eerste rechter
aan verweerder toegekende bedrag voor
de morele schade impliciet maar zeker
werd betwist; zodat het arrest, door te
beslissen dat het bedrag van de morele
schade ten gevolge van de blijvende invaliditeit niet was betwist, de bewijskracht van de conclusie van eiseres miskent (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek):

Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerder opgeworpen en hieruit afgeleid dat het middel enkel is gericht tegen het arrest
van 21 juni 1984 en dat dit arrest eiseres niet veroordeelt, zodat deze
geen belang erbij had het arrest afzonderlijk te bestrijden :
Overwegende dat het arrest van
21 juni 1984, in verband met de morele schade ten gevolge van de blijvende invaliditeit, zegt dat het bedrag van die schade niet is betwist
en dat het moet worden aangenomen; dat het arrest van 23 januari
1985 dienaangaande enkel erop
wijst dat, overeenkomstig hetgeen
bij het arrest van 21 juni 1984 is
aangenomen, eiseres dient te worden veroordeeld om uit dien hoofde
aan verweerder een bedrag van

1::-:-:-
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180.000 frank te betalen en << dat, nu
het arrest van 21 juni 1984 heeft geoordeeld dat het bedrag van de morele schade ten gevolge van de blijvende invaliditeit alsdan niet was
betwist, daaruit volgt dat het uit
dien hoofde toegekende bedrag van
180.000 frank niet meer te betwisten
valt »;
Overwegende dat voor een beschikkende gedeelte van een vonnis
of van een arrest geen bepaalde
vorm of plaats is voorgeschreven;
dat het arrest van 21 juni 1984 dat
vaststelt « dat het bedrag van de
morele schade ten gevolge van de
blijvende invaliditeit niet (was) betwist en (moest) worden aangenomen », en derhalve, ongeacht de
plaats van die vermelding, beslist
dat het bedrag van die door verweerder gevorderde schade hem
moet worden toegekend; dat daaruit
volgt dat die beslissing door het
middel kon worden bestreden, zonder dat dit tegen het arrest van 23
januari 1985 behoeft te worden gericht;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel zelf :
Overwegende dat de eerste rechter aan verweerder een bedrag van
180.000 frank had toegekend als vergoeding voor de morele schade ten
gevolge van de blijvende invaliditeit;
Overwegende dat eiseres in haar
conclusie, die ter terechtzitting van
het hof van beroep v66r het arrest
van 21 juni 1984 is neergelegd, had
doen gelden dat de materHHe en morele schade ten gevolge van die blijvende invaliditeit diende te worden
samengevoegd en dat hiervoor aan
verweerder een bedrag van 30.000
frank per invaliditeitspunt, namelijk
360.000 frank, dient te worden toegekend;
Dat het arrest, door te oordelen
dat het door de eerste rechter aan
verweerder toegekende bedrag van
de morele schade ten gevolge van
de blijvende invallditeit niet was betwist, aan de conclusie van eiseres
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dus geen met de bewoordingen ervan onverenigbare uitlegging geeft
en bijgevolg de bewijskracht ervan
niet miskent;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
18 december 1986 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Sace - GeJijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Biitzler en Delahaye.
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1•

KAMER -

18 december 1986

1° INGEBREKESTELLING 2° INTEREST -

BEGRIP.

GERECHTELIJKE INTEREST

AANVANG.

3° INGEBREKESTELLING -

PACHT -

BEGRIP.

4° INTEREST -

AANVANG -

GERECHTELIJKE INTEREST
PACHT.

5° HUUR VAN GOEDEREN GERECHTELIJKE INTEREST -

PACHT AANVANG.

1" en 2" Om vordering van schadevergoe-

ding en van de bijhorende interest mogelijk te maken, behoeft de ingebrekestelling niets meer in te houden dan
de duidelijke en ondubbelzinnige wil
van de schuldeiser dat de hoofdverbintenis wordt uitgevoerd; niet naar recht
verantwoord is derhalve het arrest
waarbij wordt beslist dat de gerechteJijke interest op de schadevergoeding
wegens tekortkomingen aan pachtverbintenissen pas verschuldigd is vanaf
de dag waarop de conclusie waarin die
schadevergoeding wordt berekend1 is

--------
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neergelegd en niet vanaf de dag waarop de met ingebrekestelling gelijkstaande dagvaarding is uitgebracht (1).
(Artt. 1139, 1142, 1146, 1147 en 1184
B.W.)
3", 4" en 5" Niet naar recht verantwoord

is het arrest dat inzake pacht de gerechtelijke interest doet lopen vanaf
de dag van de neerlegging van de conclusie door de schuldeiser en niet vanat de dag van de indiening van het
ve1·zoek tot minnelijke schikking,
waarover geen betwisting bestond en
dat, krachtens art. 1345 Ger. W., de gevolgen heeft van een met ingebrekestelling gelijkstaande gerechtelijke
dagvaarding. (Artt. 1139, 1146 en 1147
B.W.)

(DUFRASNE, DELHOVE T. DELYE E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7529)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op .!9 april 1985 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over bet eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1139, 1142,
1146, 1147, 1184, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
doordat het arrest beslist dat de gerechtelijke interest op de door de eerste
en tweede verweerder verschuldigde bedragen, behoudens een hoofdsom van
7.000 frank, pas mag worden berekend
vanaf 8 oktober 1981, op grand « dat de
(eisers) betogen dat de door de (eerste
en tweede verweerder) verschuldigde interesten moeten worden berekend vanaf
24 juni 1975, op welke dag zij hun rechtsvordering tot ontbinding van de pachtovereenkomst hebben ingesteld, terwijl
volgens de (eerste en tweede verweerder) de interest pas verschuldigd zou geweest zijn vanaf 8 oktober 1981, op welke dag de (eisers) een conclusie hebben
neergelegd waarin zij een eerste rechtsvordering tot schadevergoeding hebben
ingesteld; dat de interest eerst verschuldigd is wanneer de schuldenaar in gebreke is gesteld zijn verbintenis na te komen (artikel 1146 van het Burgerlijk
(1) Zie Cass., 16 sept. 1983, A.R. nr. 3804
(A.C., 1983-84, nr 31).
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Wetboek), hetzij door een aanmaning,
hetzij door een andere daarmee gelijkstaande akte (artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek); dat ten deze, uit de bewoordingen van de op 24 juni 1975 aan
de (eerste en tweede verweerder) betekende gerechtelijke dagvaarding volgt
dat de (eisers) daardoor - met uitzondering van de wegens ontbossing van bepaalde gronden gevraagde en toegekende
schadevergoeding van 7.000 frank - enkel betaling van achterstallige pacht en
ontbinding van de pachtovereenkomst
hebben willen verkrijgen; dat daaruit
volgt dat voormelde dagvaarding niet
kon gelden als een ingebrekestelling,
met het voormelde voorbehoud, voor de
aan de (eisers) toegekende vergoedingen;
dat de interest pas kon worden gevorderd vanaf 8 oktober 1981, op welke dag
de (eisers) bij conclusie van de (eerste
en tweede verweerder) schadevergoeding
hebben gevorderd >>;
terwijl, eerste onderdeel, hoewel valgens artikel 1146 van het Burgerlijk Wethoek schadevergoeding dan eerst is verschuldigd wanneer de schuldenaar in
gebreke is zijn verbintenis na te komen,
het voldoende is dat de schuldeiser duidelijk en ondubbelzinnig aan de schuldenaar zijn wil te kennen geeft dat die verbintenis moet worden uitgevoerd; de
schuldeiser de schuldenaar niet behoeft
ervan te verwittigen, dat deze, bij nietnakoming van de verbintenis, de wettelijke of contractuele gevolgen daarvan
zal moeten dragen; volgens artikel 1184
van het Burgerlijk Wetboek de partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, de keuze heeft om ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst
uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de
overeenkomst te vorderen met schadevergoeding; dat artikel de toepassing is
van artikel 1142 van het Burgerlijk Wethoek, luidens hetwelk iedere verbintenis
om iets te doen of niet te doen wordt opgelost in schadevergoeding ingeval de
schuldenaar zijn verbintenis niet nakomt; de dagvaarding tot ontbinding van
de pachtovereenkomst wegens niet-nakoming door de pachter van zijn verbintenissen, welke akte gelijkstaat met een
aanmaning, in de zin van artikel 1139
van het Burgerlijk Wetboek, aldus geldt
als een ingebrekestelling om die verbintenissen na te komen of de wettelijke gevolgen van de niet-nakoming ervan te
dragen, te weten betaling van schadevergoeding; daaruit volgt dat de gerechtelijke interest op de als schadevergoeding
wegens die tekortkomingen toegekende
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bedragen, verschuldigd is vanaf de
dagvaarding; het arrest, dat enkel oordeelt dat de eisers pas op 8 oktober 1981
bij conclusie schadevergoeding hebben
gevorderd, zonder vast te stellen dat de
ter staving van de vordering tot ontbinding van de pachtovereenkomst aangevoerde tekortkomingen niet dezelfde zijn
als die welke hebben geleid tot veroordeling van de eerste en tweede verweerder
tot betaling van de door het vonnis van
14 september 1983 uitgesproken schadevergoeding, niet kon beslissen dat de
dagvaarding niet had kunnen gelden als
een ingebrekestelling, zonder miskenning van de wettelijke sanctie op de
niet-uitvoering van de overeenkomsten
(schending van de artikelen 1142 en 1184
van het Burgerlijk Wetboek), van het
wettelijk begrip « ingebrekestelling »
(schending van artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek) en van de wettelijke gevolgen daarvan (schending van de artikelen 1146 en 1147 van het Burgerlijk
Wetboek);

tweede onderdeel, de eisers in hun appelconclusie uitdrukkelijk hebben betoogd dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei, in haar vonnis van 8 maart
1978, erop had gewezen « dat niet was
betwist dat de verpachters (de eisers)
klaagden over verschillende tekortkomingen (populieren, fruitbomen, ontbossing, gebouwen, enz.) die zouden te wijten zijn aan de overdragers (de derde en
vierde verweerder) en aan de overnemers van de pacht (de eerste en tweede
verweerder) »; uit het vonnis van 14 september 1983 volgt dat dit ten laste van
de eerste en tweede verweerder aan de
eisers schadevergoeding toekent voor de
schade die zij hoofdzakelijk aan de populieren, fruitbomen en gebouwen hebben
berokkend; het arrest, hoewel het impliciet heeft beslist dat de tekortkomingen
van de eerste en tweede verweerder aan
hun verbintenissen, op grond waarvan
het vonnis van 14 september 1983 hun
schadevergoeding had toegekend, eerst
ter sprake was gekomen in de conclusie
van 8 oktober 1981, en dat de eerste en
tweede verweerder v66r die dag niet in
gebreke waren gesteld om die verbintenissen uit te voeren, in geen enkele overweging, antwoordt op het betoog van de
eisers dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei, in haar vonnis van 8 maart
1978 had vastgesteld dat zij aan de eerste en tweede verweerder tekortkomingen verweten, onder andere in verband
met de populieren, fruitbomen en gebouwen; het arrest bijgevolg niet regelmatig
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met redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet); het arrest,
althans zo het heeft geoordeeld dat die
tekortkomingen niet dezelfde waren als
die welke hadden geleid tot toekenning
van schadevergoeding, de zin en de
draagwijdte schendt van de vonnissen
van 8 maart 1978 en van 14 september
1983, die betrekking hebben op dezelfde
tekortkomingen (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek):

Wat het eerste onderdeel betreft:
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door de verweerders opgeworpen en hieruit afgeleid dat het
onderzoek van het middel het Hof
ertoe zou verplichten feitelijke gegevens na te gaan in verband met de
reden waarom de litigieuze schadevergoeding werd toegekend :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het geschil onder andere
erin bestaat « te bepalen vanaf welk
ogenblik de gerechtelijke interest
moet worden berekend op de bedragen die door de (eerste en tweede
verweerder) wegens verschillende
tekortkomingen aan hun verbintenissen als pachters, aan de (eisers)
zijn verschuldigd »;
Dat het aldus impliciet oordeelt
dat de ter verantwoording van de
vordering tot ontbinding aangevoerde tekortkomingen precies de tekortkomingen zijn waarvoor schadevergoeding is toegekend;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat artikel 1146 van
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat
schadevergoeding dan eerst is verschuldigd wanneer de schuldenaar
in gebrek is zijn verbintenis na te
komen, behalve nochtans indien hetgeen de schuldenaar zich verbonden
heeft te geven of te doen, niet kon
gegeven of gedaan worden dan binnen een bepaalde tijd die hij heeft
laten voorbijgaan;
Dat, ook al sluit die bepaling in
dat, om recht te hebben op schadevergoeding, de schuldeiser duidelijk
en ondubbelzinnig zijn wil moet te
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kennen hebben gegeven dat de verbintenis moet worden uitgevoerd, zij
evenwel aan de schuldeiser niet de
verplichting oplegt dat hij de schuldenaar ervan zou verwittigen dat
hij, bij niet-nakoming van de verbintenis, de wettelijke of contractuele
gevolgen ervan zal dragen;
Overwegende dat betaling van
schadevergoeding, krachtens artikel
1184 van het Burgerlijk Wetboek,
een van de wettelijke gevolgen van
de ontbinding is, die de schuldenaar
moet verwachten bij niet-nakoming
van zijn verbintenissen;
Dat daaruit volgt dat, om schadevergoeding te kunnen vorderen, de
ingebrekestelling niets meer behoeft
in te houden dan de duidelijke en
ondubbelzinnige wil van de schuldeiser dat de hoofdverbintenis moet
worden uitgevoerd;
Dat het arrest, door te beslissen
dat de interest op de schadevergoeding ten gevolge van de tekortkomingen aan de p•lchtverbintenissen,
eerst verschuldigd is vanaf de dag
waarop de conclusie waarin die
schadevergoeding wordt berekend,
is neergelegd en niet vanaf de dag
waarop de met een ingebrekestelling gelijkstaande dagvaarding
is uitgebracht, de in het middel
aangewezen wettelijke bepalingen
schendt;
Dat het onderdeel is gegrond;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1139, 1146,
1147, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 1138, 2", 1345, inzonderheid bet
tweede lid, van bet Gerechtelijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat bet arrest, rechtdoende op bet
boger beroep van de eerste en tweede
verweerder tegen een vonnis van de beslagrechter van 4 juni 1984, vaststelt dat
bet geschil betrekking heeft op de moeilij6.heden in verband met de tenuitvoerlegging van een tussen partijen op 14
september 1983 door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Hoei in boger beroep
gewezen vonnis; dat vonnis met gezag
van gewijsde onder meer de derde en
vierde verweerder definitief heeft veroordeeld om aan de eisers bet bedrag van
171.766 frank te betalen; dat dit vonnis
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eveneens veroordeling inhoudt tot (betaling van) « gerechtelijke interest op (... )
dat bedrag »; dat bet geschil erin bestaat,
enerzijds, de kosten van dit vonnis en de
kosten van bet verzet te verdelen en, anderzijds, te bepalen vanaf welk ogenblik
de gerechtelijke interest wordt berekend
op de bedragen die door de (eerste en
tweede verweerder), wegens verschillende tekortkomingen aan hun verbintenissen als pachters, aan de (eisers) zijn verschuldigd, met wijziging van bet beroepen vonnis, zegt dat de derde en vierde
verweerder aan de eisers vanaf 8 oktober 1981 gerechtelijke interest zijn verschuldigd op bet bedrag van 171.166
frank, zonder dat dispositief door enige
reden te staven, daar bet arrest enkel
melding maakt van « bet impliciet incidenteel boger beroep van de (derde en
vierde verweerder), in zoverre zij verklaren zich aan te sluiten bij bet door de
(eerste en tweede verweerder) nagestreefde doel »,

terwijl, eerste onderdeel, bet boger beroep van de eerste en tweede verweerder, buiten de kritiek op de beslissing
van de eerste rechter in verband met de
verdeling van de kosten, enkel betrekking had op bet dispositief, volgens hetwelk de interest die zij op de in hoofdsom toegekende bedragen aan de eisers
waren verschuldigd, moet worden berekend vanaf 24 juni 1975 en niet vanaf 8
oktober 1981; bijgevolg bet arrest, uit bet
feit dat de derde en vierde verweerder
verklaarden zich aan te sluiten bij bet
door de eerste en tweede verweerder nagestreefde doel, niet kon afleiden dat zij
boger beroep instelden tegen bet vonnis,
in zovere dit de aanvang van de interest
op de door hen aan de eisers verschuldigde bedragen op 1 april 1971 had vastgesteld; indien bet arrest aan de verklaring van de derde en vierde verweerder
die betekenis heeft toegekend, bet de zin
en de draagwijdte ervan miskent; bet bijgevolg de artikelen 1319, 1320 en 1322
van bet Burgerlijk Wetboek schendt; bet
arrest derhalve uitspraak doet over een
niet gevorderde zaak en dus artikel
1138, 2", van bet Gerechtelijk Wetboek
schendt;
tweede onderdeel, de door de eisers tegen de derde en vierde verweerder ingestelde vordering tot schadeloosstelling is
voorafgegaan door een poging tot minnelijke schikking op 31 maart 1971; de derde en vierde verweerder, v66r Cie eerste
recher dus, bij toepassing van artikel
1345 van bet Gerechtelijk Wetboek, hebben erkend dat op die dag tussen de res-
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pectieve te betalen bedragen een schuldvergelijking heeft plaatsgehad en dat de
gerechtelijke interest vanaf 1 april 1971
op het verschil moest worden berekend;
de eerste rechter die berekening heeft
bekrachtigd; de vaststelling van het arrest dat uit de bewoordingen van de op
2·1 juni 1975 aan de eerste en tweede verweerder betekende dagvaarding volgt
dat de eiser daardoor, met uitzondering
van een wegens ontbossing van bepaalde
gronden gevraagde en toegekende schadevergoeding van 7.000 frank, enkel betaling van achterstallige pacht en ontbinding van de pachtovereenkomst hebben
willen verkrijgen; de eisers pas op 8 oktober 1981, bij conclusie, van de eerste
en tweede verweerder schadevergoeding
hebben gevorderd en de gevolgtrekking
van het arrest, dat de dagvaarding van
24 juni 1975 niet als een ingebrekestelling kon gelden, zodat de interest dus
pas vanaf 8 otkober 1981 kon worden gevorderd, helemaal geen verband houden
met de tussen de eisers en de derde en
vierde verweerder gevoerde procedure;
het arrest, nu het in die Iaatste procedure geen enkele reden opgeeft voor de
wijziging van het vonnis doordat het,
overeenkomstig de conclusie van de eisers voor de eerste rechter, de aanvang
van de door de derde en vierde verweerder aan de eisers verschuldigde interest
op 1 april 1971 vaststelt, zelfs in de onderstelling dat bij het hof van beroep regelmatig een desbetreffende vordering
aanhangig was gemaakt, niet regelmatig
met redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet); het evenmin naar recht is verantwoord; de dagvaarding immers een met aanmaning
gelijkstaande akte is, in de zin van artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek; valgens artikel 1345 van het Gerechtelijk
Wetboek de indiening van het verzoek
tot minnelijke schikking inzake pachtovereenkomsten, de gevolgen heeft van
een gerechtelijke dagvaarding; de indiening van een dergelijk verzoek dus als
een ingebrekestelling geldt; luidens de
artikelen 1146 en 1147 van het Burgerlijk
Wetboek, de interest verschuldigd is
wanneer de schuldenaar in gebreke is
zijn verbintenis na te komen; het arrest,
door de interest niet te doen lopen vanaf
de dag van de indiening van het verzoek
tot minnelijke schikking, waarover geen
betwisting bestond, aldus de draagwijdte
van artikel 1345, inzonderheid het tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek
schendt, het wettelijk begrip « ingebrekestelling » (schending van artikel 1139
van het Burgerlijk Wetboek) en de wette-
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lijke gevolgen ervan (schending van de
artikelen 1146 en 1147 van het Burgerlijk
Wetboek) miskent:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, door
de vaststelling dat de derde en vierde verweerder bij conclusie verklaarden « dat zij zich aansloten bij
het door de appellanten (thans de
eerste en tweede verweerder) » nagestreefde doel, aan die conclusie
een draagwijdte toekent die daarin
niet wordt tegengesproken; dat die
uitlegging een onaantastbare interpretatie vormt en dat dit onderdeel
niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, doordat het de interest doet lopen vanaf
de dag van de neerlegging van de
conclusie door de eisers en niet van
de indiening van het verzoek tot
minnelijke
schikking,
waarover
geen betwisting bestond en dat,
krachtens artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek, de gevolgen
heeft van een met een ingebrekestelling gelijkstaande gerechtelijke
dagvaarding, de in het middel aangewezen
wettelijke
bepalingen
schendt;
Dat dit onderdeel in zoverre is gegrond;

Om die redenen, zonder dat behoeft uitspraak te worden gedaan
op het tweede onderdeel van het
eerste middel dat niet tot ruimere
cassatie kan leiden, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre het de
verweerders ertoe veroordeelt om
vanaf 8 oktober 1981 op de bedragen
van 315.652 frank en van 171.766
frank gerechtelijke interest te betalen en in zoverre het uitspraak doet
over de kosten van het hoger beroep; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de fei-
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tenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
18 december 1986 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Charlier Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Bruyn.

Nr. 242
1•

KAMER -

18 december 1986

1° HOGER BEROEP-

BURGERLIJKE ZAKEN APPELGERECHT DAT U!TSPRAAK
DOET OP EEN HOGER BEROEP DAT ALDAAR
NIET AANHANGIG IS - ONWETTIGHEID.

2° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - INCIDENTEEL HOGER BEROEP - ART.
1054, GER.W. - BEGRIP.

1" Onwettig is het arrest van het hoi van

beroep dat uitspraak doet op een hager beroep dat aldaar niet aanhangig
is. (Artt. 1050, 1054, 1056 en 1068
Ger.W.)
2° De gedaagde in hager beroep kan te-

gen het vonnis waarbij hij wordt benadeeld, te allen tijde en tot het sluiten
van de debatten, incidenteel hager beroep instellen tegen alle partijen die in
hager beroep in het geding zijn (1).
(Art. 1054 Ger.W.)

(COCDYSER T. DEBATY, CIANCHETTI}
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 242)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 juni 1985 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
(1) Cass., 19 dec. 1975 (A.C., 1976, 487) en 14
okt. 1977 (ibid., 1978, 206); zie Cass., 15 okt.
1981, A.R. nr. 6380, en 24 juni 1982, A.R.
nr. 6621 (ibid., 1981-82, nrs. 119 en 640).
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Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1317, 1319,
1320, 1322 van bet Burgerlijk Wetboek,
702, 807, 1050, 1054, 1056, 1068, 1138, inzonderheid 2", van bet Gerechtelijk Wethoek, van bet algemeen rechtsbeginsel
volgens hetwelk in burgerlijke zaken de
Ieiding van het geding bij de partijen berust en deze de grenzen van bet aan de
rechter voorgelegde geschil bepalen, van
bet algemeen beginsel volgens hetwelk
de rechter geen uitspraak mag doen over
niet gevorderde zaken, van bet algemeen
rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter de oorzaak van de vordering niet
ambtshalve mag wijzigen en volgens hetwelk hij geen geschillen mag opwerpen
die de openbare orde niet raken en die
door de conclusie van de partijen zijn
uitgesloten, welke beginselen onder andere in de artikelen 702, 807 en 1138, 2",
van het Gerechtelijk Wetboek zijn neergelegd,
doordat bet arrest het incidenteel boger beroep van mevrouw Cianchetti tegen eiseres ontvankelijk verklaart, op
grond dat voor de eerste rechter, Cianchetti, die oorspronkelijk de heer Debaty
had gedagvaard, bij conclusie een nieuwe vordering had ingesteld tegen eiseres, die door Debaty tot vrijwaring was
opgeroepen; dat de rechtbank heeft geoordeeld dat die vordering niet ontvankeIijk was, omdat zij niet door een dagvaarding of door een verzoekschrift tot
tussenkomst was ingesteld en dat zij
evenmin de rechtsgrond ervan opgaf; dat
die vordering echter uitging van een der
betrokken partijen tegen een andere en
dus bij conclusie kon worden ingesteld;
dat die vordering dus ontvankelijk was;
dat bet boger beroep - dat te allen tijde
voor bet hof van beroep v66r bet sluiten
van de debatten kan worden ingesteld niet om die reden tardief zou kunnen
verklaard worden; dat eiseres bovendien
ermee instemt dat dit incidenteel boger
beroep door bet hof van beroep wordt
onderzocht; dat bet arrest dientengevolge
eiseres en de heer Debaty veroordeelt
om de door mevrouw Cianchetti geleden
schade in solidum te vergoeden,
terwijl, eerste onderdeel, krachtens bet
algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen, in burgerlijke
zaken, de Ieiding van bet geding aileen
bij de partijen berust en deze de grenzen
van bet aan de rechter voorgelegde geschil bepalen; krachtens andere algemene rechtsbeginselen, de rechter geen uitspraak over niet gevorderde zaken kan
doen, de oorzaak van de vordering niet
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ambtshalve kan wijzigen en evenmin de
geschillen kan opwerpen die de openbare orde niet raken en die door de conclusie van de partijen zijn uitgesloten; die
algemene beginselen onder andere in de
artikelen 702, 807 en 1138, 2", van bet Gerechtelijk Wetboek zijn neergelegd; ten
deze, uit de gedingstukken waarop bet
Hof vermag acbt te slaan, blijkt dat Ciancbetti nocb bij conclusie, noch anders
tegen eiseres incidenteel boger beroep
heeft ingesteld, maar enkel tegen Debaty
incidenteel boger beroep heeft ingesteld;
daaruit volgt dat bet arrest bet incidenteel boger beroep van mevrouw Cianchetti tegen eiseres niet ontvankelijk
kon verklaren en deze niet in solidum
met Debaty kon veroordelen om de door
mevrouw Cbiancbetti geleden scbade te
vergoeden, zonder de voormelde algemene recbtsbeginselen te miskennen en de
artikelen 702, 807 en 1138, 2", van bet Gerecbtelijk Wetboek te scbenden;
tweede onderdeel, de appelrecbter een
vonnis, in zoverre dit uitspraak doet over
een vordering, niet kan wijzigen, tenzij
bet boger beroep in die mate tegen dat
vonnis is ingesteld, en de vordering aldus bij de appelrechter aanbangig is gemaakt; uit de gedingstukken waarop bet
Hof vermag acbt te slaan, blijkt dat Ciancbetti geen incidenteel boger beroep
heeft ingesteld tegen de beslissing in
eerste aanleg, waarbij de vordering van
die partij tegen eiseres niet ontvankelijk
was verklaard; zij enkel bij conclusie incidenteel boger beroep beeft ingesteld tegen eiseres en deze niet in solidum met
de beer Debaty kon veroordelen om de
door mevrouw Ciancbetti geleden scbade
te vergoeden, zonder de artikelen 1050,
1054 en 1068 van bet Gerechtelijk Wethoek te scbenden;
derde onderdeel, mevrouw Ciancbetti
in haar conclusie bet bof van beroep verzocbt de tegen baar gerichte bogere beroepen ontvankelijk maar niet gegrond
te verklaren, baar akte te verlenen van
bet incidenteel boger beroep dat zij bij
die conclusie instelde, dat hoger beroep
ontvankelijk en gegrond te verklaren en,
« na wijziging », te doen wat de eerste
rechter had moeten doen, voor recbt te
verklaren dat de door Debaty tegen
de conclusieneemster gerichte vordering
niet gegrond was, in zoverre zij strekte
tot betaling van acbterstallige huur; uit
de gedingstukken waarop bet Hof vermacbt acbt te slaan, blijkt dat mevrouw
Cianchetti enkel tegen Debaty en niet tegen mejuffrouw Coudyser incidenteel boger beroep beeft ingesteld; daaruit volgt
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dat het arrest een incidenteel hoger beroep van mevrouw Ciancbetti tegen eiseres niet ontvankelijk heeft kunnen verklaren zonder aan de conclusie van
mevrouw Ciancbetti een uitlegging te geven die met de inboud, de betekenis en
de draagwijdte ervan niet te verenigen
is, zodat bet arrest de bewijskracbt van
die conclusie miskent en derbalve de artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van bet
Burgerlijk Wetboek scbendt;

vierde onderdeel, eiseres in baar aanvullende conclusie vaststelde dat « de
eerste recbter de vordering van Ciancbetti niet ontvankelijk heeft verklaard,
in zoverre zij tegen de conclusieneemster is gericbt; Cianchetti dienaangaande
geen hoofdberoep en evenmin een incidenteel boger beroep heeft ingesteld >>;
daaruit volgt dat het arrest niet heeft
kunnen beslissen dat eiseres ermee instemde dat dit incidenteel boger beroep
door bet hof van beroep zou worden onderzocht zonder aan de door eiseres ingediende aanvullende conclusie een uitlegging te geven die niet met de inboud,
de betekenis en de draagwijdte ervan te
verenigen is, zodat bet arrest de bewijskracht van die aanvullende conclusie
miskent en derhalve de artikelen 1317,
1319, 1320 en 1322 van bet Burgerlijk
Wetboek schendt:

Wat de eerste drie onderdelen betreft:
Overwegende dat het beroepen
vonnis de door Cianchetti tegen eiseres bij conclusie ingestelde incidentele vordering niet ontvankelijk
heeft verklaard;
Overwegende dat verweerster Cianchetti noch bij conclusie, noch bij
enig ander stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, tegen eiseres, incidenteel hager beroep heeft ingesteld tegen die beslissing;
Dat het hof van beroep derhalve
niet zonder schending van de in die
onderdelen aangewezen bepalingen,
uitspraak heeft kunnen doen over
een hager beroep dat niet aanhangig was gemaakt;
Dat die onderdelen gegrond zijn;
Wat het vierde onderdeel betreft:
Over de grand van niet-ontvankelijkheid door de verweerder Debaty

-~ - - - - - - - - - -
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opgeworpen en bieruit afgeleid dat
dit onderdeel van belang is ontbloot:
Overwegende dat bet arrest het litigieuze boger beroep ontvankelijk
verklaart, op grond onder meer dat
de partij Coudyser ermee instemt
dat bet boger beroep voor bet bof
zou worden onderzocht;
Dat de grond van niet-ontvankelijkbeid niet kan worden aangenomen;
Wat bet onderdeel betreft:
Overwegende dat eiseres, in de
door haar voor het hof van beroep
ingediende aanvullende conclusie,
vaststelt dat « de eerste recbter de
vordering van Cianchetti niet ontvankelijk verklaart, in zoverre zij tegen de conclusieneemster is gericht;
dat Ciancbetti dienaangaande geen
hoofdberoep en evenmin een incidenteel boger beroep heeft ingesteld »;
Dat bet arrest, derbalve, niet zonder miskenning van de bewijskracht
van die conclusie, heeft kunnen beslissen dat eiseres ermee instemde
« dat dit incidenteel boger beroep
door het bof (van beroep) zou worden onderzocht »;
Dat dit onderdeel gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de scbending van de artikelen 17, 18,
1042, 1050, 1054, 1056 en 1068 van bet Gerecbtelijk Wetboek,
doordat bet arrest bet incidenteel boger beroep van eisrees tegen de heer Debaty niet ontvankelijk verklaart, op
grond: dat « (eiseres) bij conclusie incidenteel hoger beroep heeft ingesteld om
de oorspronkelijk door Debaty (tegen eiseres) ingestelde vorderingen tot tussenkomst en vrijwaring niet ontvankelijk of
althans niet gegrond te doen verklaren;
dat die vordering, in werkelijkheid, erin
bestaat de aanspraken van (verweerder
Debaty) te doen weerleggen; dat het dus
niet gaat om een vordering en dat het incidenteel boger beroep geen reden van
bestaan heeft »,
terwijl het hoger beroep een rechtsmiddel is tegen beschikkingen van een
vonnis waardoor nadeel wordt berokkend aan de eiser in boger beroep, die
de wijziging ervan vordert; boger beroep
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kan worden ingesteld zowel tegen een
vonnis waardoor nadeel wordt berokkend aan de eiser in boger beroep, in zoverre zijn vordering wordt afgewezen tegen een vonnis waardoor nadeel wordt
berokkend aan de eisers in hoger beroep, in zoverre een door een andere
partij tegen de eiser in hoger beroep ingestelde vordering ontvankelijk en gegrond wordt verklaard; boger beroep
strekkende tot wijziging van een vonnis,
waarbij aan eiser in hoger beroep een
vordering niet wordt ontzegd, maar
waarbij bij wordt veroordeeld door de
vordering van een andere partij gegrond
te verklaren, niet zonder reden van bestaan is; uit de stukken waarop het bof
vermag acht te slaan, blijkt dat de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel,
bij vonnis van 7 februari 1983, eiseres
voor de belft met Debaty aansprakelijk
beeft verklaard voor de schade, die zowel Debaty als derden bebben geleden
en de vordering tot vrijwillige tussenkomst van Debaty tegen eiseres gedeeltelijk (ten belope van de belft) gegrond
beeft verklaard; bet vonnis derbalve eiseres heeft benadeeld, doordat bet de
vordering van een andere partij tegen eiseres ontvankelijk en gegrond heeft verklaard; eiseres derbalve belang erbij had
tegen die beslissing in hoger beroep te
komen en het hoger beroep niet zonder
reden van bestaan was; daaruit volgt dat
het arrest bet door eiseres bij conclusie
ingestelde incidenteel boger beroep niet
onontvankelijk beeft kunnen verklaren,
zonder alle in het middel aangewezen
bepalingen te scbenden :

Overwegende dat het beroepen
vonnis beslist dat « de vordering tot
vrijwillige tussenkomst van Debaty
tegen Coudyser gedeeltelijk gegrond
is »;
Dat eiseres bij conclusie « vraagt
dat haar akte zou worden verleend
van het incidenteel hoger beroep dat
zij tegen Debaty instelt » en eraan
toevoegt dat « dit incidenteel hoger
beroep ertoe strekt de oorspronkelijke vorderingen tot tussenkomst
en vrijwaring van Debaty tegen de
conclusieneemster niet ontvankelijk
of althans niet gegrond te horen
verklaren »;
Overwegende dat de gedaagde in
hoger beroep (thans eiseres) tegen
het vonnis waarbij zij wordt benadeeld, te allen tijde tot het sluiten

,_--
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van de debatten, tegen alle partijen
in het geding incidenteel hoger beroep kan instellen;
Dat het arrest derhalve niet zonder schending van de in het middel
aangewezen wettelijke bepalingen
heeft kunnen beslissen dat het incidenteel hoger beroep van eiseres
niet ontvankelijk was;
Dat het middel gegrond is;
Wat de door eiseres ingestelde
vorderingen tot bindendverklaring
van het arrest betreft:
Overwegende dat het bestreden
arrest, in zoverre het uitspraak doet
op de litigieuze hogere beroepen,
geen betrekking heeft op het geschil
tussen eiseres en Fernand De Win,
Esther Bastien en de curator over
het faillissement Roger Leonard;
Dat de vorderingen tot bindendverklaring van het arrest, bij gebrek
aan belang, niet ontvankelijk zijn;
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18 december 1986 - 1• k~mer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Charlier Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Nelissen Grade en Biitzler.
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1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

VORM - BELASTINGZAKEN - D!RECTE GEMEENTEBELASTINGEN- BESLISSING VAN DE
BESTENDIGE DEPUTATIE- BETEKENING VAN
DE VERKLARING VAN VOORZIENING - ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTE.

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - D!RECTE GEMEENTEBELASTINGEN - VOORZ!ENING IN CASSATIE - BETEKENING VAN DE VERKLARING VAN VOORZIE·
NING - ONTVANKELIJKHE!DSVEREISTE.

1" en 2" De voorziening in cassatie tegen

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het
« 1• uitspraak doet op het incidenteel
hoger beroep van Cianchetti tegen
eiseres; 2• het incidenteel hoger beroep van eiseres tegen de verweerder Debaty niet ontvankelijk verklaart; 3• voor recht zegt dat Coudyser met Debaty, in solidum, de door
Cianchetti geleden schade zal vergoeden; 4" voor recht zegt dat Coudyser Debaty ten belope van 90 pet.
zal vrijwaren voor alle tegen
laatstgenoemde ten voordele van Cianchetti uitgesproken veroordelingen zal vrijwaren; 5• uitspraak doet
over de kosten van Coudyser, van
Debaty en van Cianchetti »; verwerpt de vorderingen tot bindendverklaring van het arrest; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Bergen.

een beslissing van de bestendige deputatie van een provincieraad over het
bezwaar van een belastingplichtige inzake directe gemeentebelasting moet,
op straffe van verval, binnen tien dagen na de verklaring van voorziening
bij exploot van gerechtsdeurwaarder
worden betekend aan de partij tegen
wie zij is gericht (1). (Art. 4 wet van 22
jan. 1849; art. 2 wet van 22 juni 1865;
art. 2 wet van 18 maart 1874; art. 16
wet van 22 juni 1977 .)

(LES CHARBONNAGES DU BONNIER N.V.
T. GEMEENTE GAACE·HOLLOGNE)

(A.R. nr. F 786 F)
18 december 1986 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Mahillon,
Gelijkluidende
afdelingsvoorzitter
conclusie van de h. Velu - Advocaten:
mrs. Y. Hannequart en D. Dressard,
Luik.

1---'-------------(1) Cass., 31 okt. 1986, A.R. nr. F 1335 N
(A.C., 1986-87, nr. 136).
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hout veroordeelt tot een gevangenisstraf
van een maand en tot een op 3.000 frank
gebrachte geldboete van 50 frank,
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19 december 1986

1° VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERJARINGSTUITENDE DAAD
- NIEUWE TERMIJN- AANVANG.

2° VERJARING -

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- VERJARING VAN
DE STRAFVORDERING - GEVOLG VOOR DE
TIJDIG
INGESTELDE
CIVIELRECHTELIJKE
VORDERING - VEREISTE.

1o De dag waarop de daad van stuiting

van de verjaring van de strafvordering
heeft plaatsgehad, is begrepen in de
nieuwe ve1jaringstermijn die vanaf die
dag is beginnen te lopen (1). (Art. 23
wet 17 april 1878.)
2°
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De verjaring van de strafvordering en
de daaruit voortvloeiende vernietiging
hebben geen gevolg t.a. v. de civielrechtelijke vordering die v661· de verjaring
van de strafvordering is ingesteld (2).
(Art. 26 wet 17 april 1878.)

(CHARLES T. WUIDAR-FORTHOMME N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5300)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 juni 1986 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
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 21, 22, 23 van de
wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering en 97 van de Grondwet,
doordat het hof van beroep eiser bij
arrest van 17 juni 1986 wegens een tussen 1 augustus en 14 december 1981 gepleegde diefstal van vijf platen triplex-

----------------1
(1) Cass., 4 feb. 1974 (A.C., 1974, 605) en 29
juni 1982, A.R. nr. 7179 (ibid., 1981-82, nr. 657).
(2) Cass., 22 jan. 1985,
(A.C., 1984-85, nr. 300).

A.R.

nr.

8856

terwijl, luidens de artikelen 21 en 22
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering, de strafvordering
wegens een wanbedrijf verjaart door verloop van drie jaar, te rekenen van de
dag van de laatste verjaringstuitende
daad, die is verricht binnen de oorspronkelijke termijn van drie jaar te rekenen
van de dag van de feiten; de dag waarop
de verjaringstuitende daad heeft plaatsgehad, overeenkomstig artikel 23 van de
wet van 17 april 1878, in de termijn van
drie jaar is begrepen; de laatste daad
van onderzoek of van vervolging, die binnen de oorspronkelijke termijn van drie
jaar te rekenen van de dag van de feiten
is verricht, het hager beroep is dat op 17
juni 1983 door het openbaar ministerie is
ingesteld tegen het op 8 juni 1983 door
de correctionele rechtbank gewezen vonnis; daaruit volgt dat, bij ontstentenis
van enige grand tot schorsing van de
verjaring, de strafvordering verjaard was
op 16 juni 1986, om middernacht; het
arrest bijgevolg, nu het eiser strafrechterlijk veroordeelt op 17 juni 1986, de in
het middel aangewezen wetsbepalingen
schendt:

Overwegende dat het arrest, met
bevestiging van het beroepen vonnis, eiser tot gevangenisstraffen en
tot een geldboete veroordeelt wegens gewone diefstallen, die waren
gepleegd tussen 1 augustus 1981 en
14 december 1981;
Overwegende dat, krachtens de
artikelen 21 tot 23 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, de strafvordering
wegens een wanbedrijf verjaart
door verloop van drie jaar te rekenen van de dag waarop het laatste
misdrijf is gepleegd;
Overwegende dat uit de gedingstukken blijkt dat de laatste binnen
die termijn verrichte daad van onderzoek of van vervolging het hoger
beroep is dat op 17 juni 1983 door
het openbaar ministerie is ingesteld
tegen het op 8 juni 1983 gewezen
vonnis van de correctionele rechtbank;

l
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Overwegende dat, luidens artikel
23 van de wet van 17 april 1978, de
dag waarop de daad van stuiting
heeft plaatsgehad, in de nieuwe verj aringstermijn is begrepen;
Dat bijgevolg, bij ontstentenis van
een grand tot schorsing van de verjaring, de strafvordering vervallen
was op 17 juni 1986, dag van de uitspraak van het bestreden arrest;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de kosten van
de strafvordering ten laste van de
Staat dienden te worden gelaten;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde civielrechtelijke
vordering:

Overwegende dat uit de gedingstukken blijkt dat de burgerlijke
partij haar vordering heeft ingesteld
op 25 mei 1983, dus v66r de verjaring van de strafvordering;
Dat die verjaring van de strafvordering en de vernietiging waartoe
zij leidt, derhalve geen invloed hebben op de civielrechtelijke vordering;
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de strafvordering;
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 de
helft van de kosten van zijn voorziening en laat het overige gedeelte
van de kosten ten late van de Staat;
zegt dat er geen grand bestaat tot
verwijzing.
19 december 1986 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Helvetius - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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19 december 1986

1° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
- MlDDEL ZONDER ENIG VERBAND MET DE
BESTREDEN BESLISSING- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

2° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN- GEVOLGEN VAN HET VERWIJZINGSARREST M.B.T. DE VOORLOPIGE HECHTENIS.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS -

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN
ANDERE - GEVOLGEN VAN HET VERWIJZINGSARREST.

4° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- VOORLOPIGE HECHTENIS - MIDDEL DAT
ENKEL BETREKKING HEEFT OP DE PROCEDURE VOOR DE RAADKAMER - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

1" Zander enig verband met de bestre-

den beslissing en derhalve niet ontvankelijk is het middel waarbij aan het
Hoi van Cassatie wordt verweten dat
het, bij de verwijzing van de zaak van
een reclltbank naar een andere, geen
uitspraak heeft gedaan over bepaalde
proceshandelingen (1).
2" en 3" Wanneer, door een beslissing
van verw1jzing van de ene reclltbank
naar de andere, het Hoi van Cassatie
een zaak aan de onderzoeksrechter
van een arrondissement heeit onttrokken, beveelt de raadkamer van dat arrondissement de handhaving van de
voorlopige hechtenis wettig zolang het
arrest van het Hoi niet is betekend
overeenkomstig art. 548 Sv.; vanai die
betekening dient het onderzoeksgerecht van het in het arrest van het Hoi
aangewezen arrondissement over de
handhaving van de voorlopige hechtenis uitspraak te doen binnen een
maand te rekenen van de vorige be-

1----------------(1) Zie Cass., 8 juni 1983, A.R. nr. 2961
(A.C., 1982-83, nr. 557).
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schikking tot handhaving van de hechtenis (2).
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van het rechtsgebied van de hoven van
beroep te Bergen en te Luik en dat hieruit is afgeleid dat, volgens de beslissing
4" Wanneer de kamer van inbeschuldi- van de kamer van inbeschuldigingstelgingstelling, op het hoger beroep van ling van het Hof van Beroep te Luik, de
de verdachte tegen de beschikking van door artikel 548 van het Wetboek van
de raadkamer tot handhaving van de Strafvordering voorgeschreven betekevoorlopige hechtenis, regelmatig die ning van het door het Hof van Cassatie
handhaving heeft bevolen, is het mid- op 3 september 1986 in openbare terechtdel dat tot staving van een voorziening zitting uitgesproken arrest (waarin niet
tegen Jaatstgenoemde beslissing wordt uitdrukkelijk vastgesteld wordt dat het
aangevoerd, niet ontvankelijk bij ge- ging om een openbare terechtzitting), de
brek aan belang als het enkel kritiek raadkamer van de Rechtbank van Eerste
oefent op de regelmatigheid van de Aanleg te Luik bij uitsluiting bevoegd
voor de raadkamer gevoerde l'echtsple- maakte om uitspraak te doen over de
ging (3).
vraag of de voorlopige hechtenis van eiser al dan niet moest worden gehandhaafd, zonder evenwel een afdoend antwoord te geven op het verweermiddel
(BRIQUET)
waarin hij verwees naar een door de
voorzitter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Charleroi op 15 september
ARREST ( vertaling)
1986 in kort geding gewezen beschikking, volgens welke de beslissing om de
(A.R. nr. 5420)
zaak te onttrekken aan de onderzoeksrechter van de Rechtbank van Eerste
HET HOF; - Gelet op het bestre- Aanleg te Charleroi gezag van gewijsde
den arrest, op 9 oktober 1986 gewe- had zolang de aan eiser toegekende terzen door het Hof van Beroep te mijn van dertig dagen om in verzet te
Luik, kamer van inbeschuldiging- komen, niet verstreken was; eiser in dat
verweermiddel betoogde dat in de bestelling;
schikking in kort geding weliswaar werd
Gelet op het arrest van 3 septem- gewezen op de omstandigheid dat « de
ber 1986 van het Hof (4);
vonnissen over de strafvordering, buiten
Overwegende dat het arrest de die van veroordeling, vrijspraak of antslag van rechtsvervolging bij een spevoorlopige hechtenis van eiser hand- ciaal
gemotiveerde beslissing bij voorraad
haaft op grond van de telastlegging uitvoerbaar verklaard kunnen worden;
moord;
zulks ten deze niet het geval was, zodaOver het eerste middel, dat ertoe nig dat het gezag van gewijsde uitsluistrekt het arrest van de kamer van inbe- tend zou afhangen van het initiatief van
schuldigingstelling te doen vernietigen, de procureur-generaal in het Hof van
in zoverre het uitspraak doet over de be- Cassatie om dat arrest te betekenen, terwijl hij aan geen enkele wettelijke tervoegdheid van de onderzoeksgerechten mijn
gebonden is; zulks zou betekenen
dat hij over de discretionaire bevoegd(2) Zie Cass. Fr., 4 feb. 1915, Bull. (crim.),
heid zou beschikken om het gezag van
1915, nr. 21, en 9 dec. 1961, J.C.P., 1962,
gewijsde van het door het opperste genr. 12516 en noot Pierre Chambon; Rep. prat.
rechtshof uitgesproken arrest op te
dr. beige, v" Renvoi d'un tribunal a un autre,
schorten; dat verweer gegrond was, te
nr. 117; F. DUMON, «De rechterlijke macht, onmeer daar de procureur-generaal bij het
bekend en miskend », rede uitgesproken op
Hof van Beroep te Bergen, wiens verde plechtige openingszitting van 1 september
zoek tot onttrekking op grond van gewet1981, nr. 49; E. KRINGS, « Overwegingen bij de
toepassing van de wet op de voorlopige hechtigde verdenking dagtekende van 20 autenis », rede uitgesproken op de plechtige opegustus 1986, met de grootst mogelijke
ningszitting van 3 september 1984, nr. 31; PIERomzichtigheid diende te handelen ten
RE JEAN VERGNE, v" Renvoi, in Rep. prat. de dr.
aanzien van de onderzoeksmagistraten
pen. et de proced. pen., Dalloz, 1986, nrs. 44 en
aan wie hij de zaak onttrokken wenste
45;
te zien; de procureur-generaal in het Hof
(3) Zie Cass., 16 feb. 1982, A.R. nr. 7146
van Cassatie bovendien over de moge(A.C., 1981-82, nr. 359) en 20 juli 1983, A.R.
lijkheid beschikte om nog de dag zelf
nr. 8201 (ibid., 1982-83, nr. 609).
van de uitspraak het beschikkende ge(4) A.C., 1986-87, nr. 8.
deelte van het arrest tot onttrekking van
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de zaak te betekenen en door bemiddeling van zijn parket de bevoegde magistraten bij het Hof van Beroep te Luik te
vorderen om uitspraak te doen over de
wenselijkheid van een handhaving van
de voorlopige hechtenis; het bestreden
arrest niet op dat verweermiddel antwoordt en aldus artikel 97 van de Grandwet schendt :

Overwegende dat het arrest, nu
het vermeldt dat « de regels inzake
bevoegdheid in strafzaken van openbare orde zijn » en « dat daaraan in
geen geval afbreuk mag worden gedaan door een beslissing van een
burgerlijke rechtbank, waarbij over
een heel ander geschil, tussen andere partijen, en bovendien bij voorraad uitspraak wordt gedaan », antwoordt op het in het middel aangegeven verweermiddel van eiser;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de noodzaak een nieuw bevel tot aanhouding te verlenen en woordelijk weergegeven als volgt :
eerste onderdeel, de kamer van inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep te Luik oordeelde het van wezenlijk
belang te onderstrepen dat er volgens
het arrest van bet Hof van Cassatie van
3 september 1986 geen grond bestond tot
vernietiging van de handelingen die waren gesteld door de onderzoeksrechter
en de onderzoeksgerechten aan wie het
de zaak onttrok, ofschoon het daartoe
het recht had, terwijl artikel 536 van het
Wetboek van Strafvordering bepaalt dat
het Hof van Cassatie, bij de beslissing
van het gescbil van rechtsgebied, uitspraak doet over alle handelingen die
mochten verricht zijn door de rechter
aan wie het de zaak onttrekt; het Hof
van Cassatie in het op 3 september 1986
gewezen arrest geen uitspraak gedaan
heeft over de daden van onderzoek, die
voordien waren verricht door de rechter
aan wie de zaak werd onttrokken; artikel
551 van het Wetboek van Strafvordering
artikel 536 merle van toepassing maakt
op de eisers die om de verwijzing van de
ene rechtbank naar de andere verzoeken;
tweede onderdeel, het bestreden arrest
vermeldt « dat de door de verdachte aangevoerde rechtsleer en rechtspraak betrekking hebben op zaken waarin een
onderzoeksgerecht dat kennis genomen
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had van vervolgingen ten laste van de
aangehouden verdachte, verklaart wegens samenhang de zaak uit handen te
geven ten voordele van een recbter van
een ander gerechtelijk arrondissement »;
het bestreden arrest vermeldt dat « dergelijke pretoriaanse praktijken noch in
rechte noch in feite iets te maken bebben met de procedure tot verwijzing van
de ene rechtbank naar een andere, op
grond van openbare veiligheid of gewettigde verdenking, waartoe alleen bet Hof
van Cassatie bevoegd is ... » en voor het
overige verwijst naar de bepalingen, die
de openbare orde raken, van de artikelen 542 en volgende van het Wetboek
van Strafvordering, ofschoon de rechtsleer ter zake, die onder meer vervat ligt
in de op 12 september 1981 in « Journal
des Tribunaux » gepubliceerde openingsrede, § 49, van F. Dumon, procureur-generaal in bet Hof van Cassatie, die betrekking beeft op het arrest van 29
maart 1977 van het Hof van Cassatie,
geen enkel onderscheid maakt wat de
noodzaak betreft van een nieuw bevel tot
aanhouding en de « onmiddellijkheid »
die vereist wordt bij de regeling van
rechtsgebied, zowel in hoofdstuk I als
hoofdstuk II van titel V van het Wetboek
van Strafvordering; terwijl de rechtsleer
van E. Krings, procureur-generaal in het
Hof van Cassatie, vervat in zijn op 29
september 1984 in « Journal des Tribunaux » gepubliceerde openingsrede, § 31,
biz. 632, eveneens vermeldt dat de antlasting van onderzoek « doorgaans » betrekking heeft op samenhangende zaken,
waarmee hij te kennen geeft dat daarop
dezelfde regels van toepassing zijn als
bij de verwijzingen van de ene rechtbank naar een andere; hf't moeilijk te
begrijpen valt hoe het betwiste arrest
derhalve de aldus gevestigde rechtsleer,
die een rechtsbron is, terzijde heeft kunnen schuiven :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat in dit onderdeel
aan het Hof verweten wordt dat het
in het arrest van 3 september 1986
geen uitspraak gedaan heeft << over
alle handelingen die gesteld mochten zijn door het hof (van beroep),
de rechtbank of de rechter aan wie
het de zaak onttrekt » en aldus de
artikelen 536 en 551 van het Wethoek van Strafvordering heeft geschonden;
Dat dit onderdeel gericht is tegen
een beslissing die geen verband
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houdt met het bestreden arrest en
derhalve niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het door het Hof
op 3 september 1986 gewezen arrest,
ten gevolge van de betekening ervan op 8 september 1986, krachtens
artikel 542 van het Wetboek van
Strafvordering, de onderzoeksrechter alsook de onderzoeks- en vonnisgerechten van het gerechtelijk arrondissement Luik rechtstreeks bevoegd gemaakt heeft zonder enige
verdere handeling en zulks behoudens een ontvankelijk verklaard
verzet;
Overwegende dat op het tijdstip
van deze bevoegdheidstoewijzing de
geldigheid van het door de onderzoeksrechter te Charleroi op 10 augustus 1986 verleende bevel tot aanhouding en de bevestiging ervan op
13 augustus 1986 niet meer konden
worden aangevochten; dat de wettelijke titel voor eisers hechtenis de
op 4 september 1986 gewezen beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Charleroi was die bevoegd was tot
aan de betekening van het arrest
waarbij de zaak haar werd onttrokken; dat die beschikking eisers voorlopige hechtenis voor een maand
handhaafde;
Overwegende dat uit de omstandigheid dat de betekening van het
arrest van het Hof rechtstreeks bevoegdheia geeft, kan worden afgeleid dat de zaak bij het rechtscollege
waarnaar de zaak wordt verwezen,
aanhangig gemaakt wordt in de
stand waarin ze zich bevond en dat
het de behandeling ervan voortzet
alsof de rechtspleging in haar geheel voor dat rechtscollege was gevoerd en dat derhalve de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, zonder een herhaald bevel tot aanhouding, uitspraak mocht
doen over de handhaving van de
voorlopige hechtenis binnen de
maand volgend op de vorige beschikking tot handhaving; dat het
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arrest aldus zijn beslissing naar
recht verantwoordt;
Dat het tweede onderdeel niet
kan worden aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
miskenning van het recht van verdediging,
doordat het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling vermeldt dat eiser, naar zijn zeggen, voor de raadkamer
« aileen is moeten verschijnen op 24 september 1986, ( ...) aangezien zijn raadsman niet was ingelicht over de datum
van de terechtzitting en derhalve geen
inzage heeft kunnen nemen van het dossier; dat het arrest voorts vermeldt « dat
uit het ontvangstbewijs van het op 18
september 1986 aan mr. Attout gerichte
aangetekend schrijven blijkt dat de door
artikel 5, derde lid, van de wet van 20
april 1874 voorgeschreven rechtsvorm in
acht genomen is, zodat de aangevoerde
grief niet ter zake doet », terwijl gebleken is dat de raadsman van de verdachte van dat aangetekend schrijven nooit
kennis gekregen heeft; dat het bestreden
arrest op geen enkele wijze de onregelmatigheid van de rechtspleging heeft gedekt en aldus het recht van verdediging
heeft miskend, nu de verdediging tijdens
het geding in eerste aanleg geen inzage
heeft kunnen nemen van het dossier en
vaststellen dat de verdachte de dringende, voor zijn verdediging noodzakelijke
onderzoeltsverrichtingen moest missen;
dat het op de correctionele griffie van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik
neergelegde en ter beschikking van verdachtes raadsman gestelde onderzoeksdossier het ontvangbewijs bevat van het
aan laatstgenoemde gerichte aangetekend schrijven van 18 september 1986 en
dat daarop het verkeerde adres « Meester Xavier Attout, Dampremy » stand;
dat het wel juist is dat de raadsman van
verdachte een advocatenkantoor had aan
de chaussee de Bruxelles 127, te Charleroi - deelgemeente 6020 Dampremy -,
maar dat zijn hoofdverblijf van waaruit
hij zijn kantoor leidde, sedert 1 november 1984 gelegen is aan de boulevard Tirou 115, te 6000 Charleroi; dat deze wijziging niet aileen door het administratief
jaarboek maar ook door de tabellen van
de Orde van Advocaten ter kennis van
de griffies is gebracht, dat ten deze het
adres bleek uit het dossier, nu daarvan
door de griffier van de onderzoeksrechter te Charleroi akte genomen was bij de
verschijning van de verdachte voor de
raadkamer van Charleroi op de terecht-
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zitting van 4 september 1986; dat het
middel aldus gegrond is, nu deze omstandigheid in geen geval kan worden
aangemerkt als een geval van overmacht
die de griffier van de onderzoeksrechter
buiten staat zou hebben gesteld te voldoen aan het vereiste van artikel 4 van
de wet van 20 april 1874, dat in verband
staat met artikel 7 van dezelfde wet :

Overwegende dat de voor de kamer van inbeschuldigingstelling gevoerde rechtspleging regelmatig is;
Dat het middel, in zoverre het de
eventuele onregelmatigheid van de
voor de raadkamer gevoerde rechtspleging aanvoert, zonder belang en
derhalve niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiEHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
19 december 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. X.
Attout, Charleroi.
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1° SCHIP, SCHEEPVAART -

VERDRAG
VAN GENEvE VAN 29 APRIL 1958 INZAKE DE
VOLLE ZEE - ZEEROOF - VEREISTE - PERSOONLIJKE DOELEINDEN - DRAAGWIJDTE.

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN VERDRAG VAN GENEVE VAN 29 APRIL 1958 INZAKE DE VOLLE ZEE - ZEEROOF - VEREISTE- PERSOONLIJKE DOELEINDEN- DRAAGWIJDTE.

1" en 2" Door als vereiste te stellen dat

de daarin vermelde bandelingen, om
als zeeroof te kunnen worden aangemerkt, « voor persoonlijke doeleinden »
moeten zijn gepleegd, bedoelt art. 15.1
van bet Verdrag van Geneve van 29
april 1958, goedgekeurd bij de wet van
29 juli 1971, van die aanmerking uit te
sluiten, zulke bandelingen die worden
gepleegd met politieke doeleinden ten
gunste of ten nadele van een staat of
van een staatsregime (1}.
(CASTLE, NEDERLANDSE STICHTING SIRIUS
T. MABECO N.V., PARFIN N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 5146}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 juli 1985 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over bet middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 6.1, 15.1 en 19 van
het Verdrag van Geneve van 29 april
1958 inzake de volle zee, goedgekeurd bij
de wet van 29 juli 1971,
doordat het hof van beroep onder
meer oordeelt dat de acties die door de
eisers gevoerd worden met het oog op de
sensibilisering van de publieke opinie
nopens het lozen van voor de natuur
schadelijke afvalstoffen in zee, onderworpen blijven aan de bestaande wetten
en besluiten en het op zichzelf lofwaardige doel dat de eisers nastrP.ven, niet kan
gelden als rechtvaardigingsgrond voor de
illegale middelen die zij daartoe aanwenden; (...} dat de (beroepen} beslissing ten
onrechte oordeelde geen bevoegdheid te
hebben om verbod op te leggen de dumpingsactiviteiten in volle zee op enige
wijze te verhinderen of te bemoeilijken
omdat in volle zee de schepen uitsluitend
onderworpen zouden zijn aan de rechtsmacht van de vlagstaat, ten deze de Nederlandse; dat dit principe hoofdzakelijk
geldt met betrekking tot de uitoefening
van het politierecht ten overstaan van de
scheepvaart op volle zee, waarover de
staten beschikken om op te treden tegen
overtredingen van verdragsbepalingen of
gewoonterechtsregels, ter uitoefening
waarvan oorlogsschepen of daartoe be-

1------------.....,..---Cfr.
M.R.,
(1)
SIMONET
La Convention sur la
haute mer, blz. 151 en volg.
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voegde schepen in overheidsdienst worden aangewezen; dat op de uitsluitende
rechtsmacht van de vlagstaat trouwens
reeds talrijke uitzonderingen bestaan,
zowel gewoonterechtelijke als verdragsrechtelijke; dat het klassiek systeem van
de exclusieve rechtsmacht van de vlagstaat op voile zee onder meer doorbroken wordt door het Zeerechtverdrag van
1982; dat echter ter zake de eisers in voile zee handelingen stelden die vallen onder het begrip « zeeroverij », waardoor
zij zich niet op de wet van hun vlagstaat
kunnen beroepen; ( ... ) dat uit het feitenmateriaal blijkt dat bij de acties ondernomen door de eisers, zo tegen de Wadsy
Tanker als tegen de Falco, << geweld »
werd gebruikt; (...) dat deze handelingen
gesteld werden voor persoonlijke doeleinden, namelijk de vervulling door eiseres van haar maatschappelijk doe!; dat
trouwens meer persoonlijke redenen zoals haat of wraak of eigenrichting ten
deze niet uitgesloten zijn; dat geen enkele bepaling van nationaal of internationaal recht enige beperking oplegt aan de
bevoegdheid van de Belgische rechter
om ten opzichte van eigen rechtsonderhorigen maatregelen te treffen die hun
vrije doorvaartrecht en legale activiteiten beschermen en zelfs desnoods een
burgerrechtelijke sanctie te bepalen ten
einde de door ieder erkende vrijheden te
doen naleven,
terwijl krachtens artikel 6.1 van het
Verdrag van Geneve van 29 april1958 inzake de volle zee, behalve in bijzondere
gevallen waarin uitdrukkelijk is voorzien
in internationale verdragen of in de artikelen van dit verdrag, een schip op voile
zee is onderworpen aan de uitsluitende
rechtsmacht van de Staat onder wiens
vlag het vaart; weliswaar, krachtens artikel 19 van het verdrag, iedere Staat in
voile zee of op andere plaatsen die buiten de rechtsmacht van enige Staat zijn
gelegen, een zeeroversschip of een schip
dat door zeerovers · is overmeesterd en
zich in hun macht bevindt, in beslag
mag nemen, de personen aan boord mag
arresteren en de goederen aan boord in
beslag mag nemen en de gerechten van
die Staat kunnen beslissen over de op te
leggen straffen en tevens kunnen besluiten hoe gehandeld zal worden met de
schepen of eigendommen, doch artikel
15.1 van het verdrag vereist dat de als
<< zeeroof » aangemerkte daad wordt gepleegd << voor persoonlijke doeleinden »;
acties waarbij het Iozen van voor de
natuur schadelijke afvalstoffen in zee
wordt gehinderd, bedreigd, belet of bemoeilijkt, met het oog op de sensibilise-
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ring van de publieke opmme, !outer om
reden dat dit doel overeenstemt met het
maatschappelijk doe! van eiseres, niet
kunnen worden beschouwd als daden gepleegd « voor persoonlijke doeleinden »;
de overweging dat meer persoonlijke redenen zoals haat, wraak of eigenrichting
ten deze « niet uitgesloten zijn >>, evenmin naar recht volstaat om er het bestaan van << persoonlijke doeleinden » uit
af te leiden; de bevoegdheid van de Belgische rechter ten opzichte van eigen
rechtsonderhorigen in voile zee op zich
niet volstaat om aan schepen die onder
vreemde vlag varen verbodsmaatregelen
in voile zee op te leggen; zodat het hof
van beroep, na te hebben vastgesteld dat
de bewuste acties door de eisers worden
gevoerd << met het oog op de sensibilisering van d~ publieke opinie nopens het
Iozen van voor de natuur schadelijke afvalstoffen in zee •, hetgeen een « op zichzelf lofwaardig doel » is, op grond : dat
ter zake de eisers in voile zee handelingen die vailen onder het begrip « zeeroverij » waardoor zij zich niet op de wet
van hun vlagstaat kunnen beroepen,
« voor persoonlijke doeleinden >> stelden,
!outer afgeleid uit « de vervulling door
(eiseres) van haar maatschappelijk
doel » en nu « trouwens meer persoonlijke redenen zoals haat of wraak of eigenrichting ten deze niet uitgesloten zijn »,
en dat geen enkele bepaling van nationaal of internationaal recht enige beperking oplegt aan de bevoegdheid van de
Belgische rechter om « ten opzichte van
eigen rechtsonderhorigen >> maatregelen
te treffen die hun vrije doorvaartrecht
en legale activiteiten beschermen en
zelfs desnoods een burgerrechtelijke
sanctie te bepalen ten einde de door ieder erkende vrijheden te doen naleven,
zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van de in het middel
aangeduide verdragsbepalingen) :

Overwegende dat artikel 15 van
het Verdrag van Geneve van 29
april 1958 inzake de voile zee, goedgekeurd bij de wet van 29 juli 1971,
bepaalt : « Zeeroof is een der volgende handelingen : 1. Iedere onwettige
daad van geweld, aanhouding, alsmede iedere daad van plundering
die door de bemanning of de passagiers van een particulier schip (...)
voor persoonlijke doeleinden wordt
gepleegd (...) >>;
Overwegende dat het arrest beslist dat de eisers « in voile zee han-
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delingen stelden die vallen onder
het begrip "zeeroverij ", waardoor
zij zich niet op de wet van hun vlagstaat kunnen beroepen »; dat dit
oordeel onder meer hierop steunt
dat die « handelingen gesteld werden voor persoonlijke doeleinden,
namelijk de vervulling door (eiseres)
van haar maatschappelijk doel »;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat « de acties (door de eisers)
gevoerd werden met het oog op de
sensibilisering van de publieke opinie nopens het lozen van voor de
natuur schadelijke afvalstoffen in
zee »;
Overwegende dat de eisers niet
aanvoeren dat de onderwerpelijke
handelingen gesteld werden ten
gunste of ten nadele van een Staat
of. van een staatsregime, en niet enkel om een eigen standpunt tegenover een welbepaald probleem
kracht bij te zetten, ook al zou dit
een politiek aspect hebben;
Dat het hof van beroep derhalve
wettig oordeelt dat de onderwerpelijke handelingen werden gesteld
voor persoonlijke doeleinden, in de
zin van artikel 15, lid 1;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
19 december 1986 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en
van Heeke.
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VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - NIET GOEDGEKEURDE DOORHALI'\IGEN

Niet goedgekeurde doorhalingen of verbeteringen in een vonnis of een arrest
worden als niet bestaande beschouwd
(1) (2).

(V... T.V... )

ARREST

(A.R. nr. 5448)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 november 1985 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 780, 1138, meer bepaald 3", van het Gerechtelijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest verweerder veroordeelt om aan eiseres een onderhoudsgeld
te betalen, groot 18.000 frank per maand,
bedrag dat zowel in het overwegend als
in het beschikkend gedeelte van het arrest voortspruit uit een met de hand aangebrachte wijziging aan een oorspronkelijke vermelding, meer bepaald door
cijfers uit te wissen en er vervolgens
nieuwe cijfers, met name de 1 en de 8 in
het overwegend gedeelte en de 8 in het
beschikkend gedeelte, over heen te
schrijven, zonder dat deze wijziging in
de marge of elders in het arrest werd
goedgekeurd,
terwijl, krachtens het algemene rechtsbeginsel volgens hetwelk in authentieke
akten en meer bepaald in arresten, niet
goedgekeurde doorhalingen en overschrijvingen als niet bestaande worden
gehouden, onder meer vervat in de artikelen 78 van het Wetboek van Strafvordering, 15 en 16 van de wet van 25
vent6se jaar XI houdende de organisatie
van het notariaat, niet goedgekeurde
overschrijvingen in vonnissen en arresten als niet bestaande moeten worden
beschouwd; zodat het arrest, nu het bedrag waarvoor een veroordeling is uitgesproken, een niet goedgekeurde overschrijving uitmaakt en bijgevolg als niet
bestaande dient beschouwd te worden,
(1) Zie Cass., 22 sept. 1972 (A.C., 1973, 89)
met noot 4.
(2) Wat betreft het proces-verbaal van de terechtzitting, zie Cass., 2 sept. 1986 A.R.
nr 207 (A.C., 1986-87, nr 1); R. W., 1986-1987,
kol. 1215, met noot A Vandeplas.
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terwijl de onderliggende vermeldingen
uitgewist werden en dus niet meer leesbaar zijn, het Hof in de onmogelijkheid
stelt zijn wettelijke controle uit te oefenen (schending van artikel 97 van de
Grondwet), niet naar genoegen van rechte gemotiveerd is en zelfs tegenstrijdig is
omdat het een veroordeling uitspreekt
tot een onbestaand bedrag (schending
van artikel 97 van de Grondwet) en geen
uitspraak doet over het voorwerp van
het geschil, met name de vordering tot
een bepaald bedrag als onderhoudsgeld
(schending van de artikelen 780, meer
bepaald de aanhef en het 3°, en 1138,
meer bepaald 3°, van het Gerechtelijk
Wetboek):

Overwegende dat het arrest verweerder veroordeelt om aan eiseres
een onderhoudsgeld te betalen; dat
evenwel het bedrag, zowel in het
overwegende als in het beschikkende gedeelte van het arrest, blijkt uit
een met de hand aan een oorspronkelijke vermelding aangebrachte
wijziging, die erin bestaat cijfers,
namelijk de 1 en rle 8 in het overwegende gedeelte e11 de 8 in het be&chikkende gedeelte, over de oorspronkelijke vermelding te schrijven, zonder dat die wijzigingen in
de rand of elders in het arrest zijn
goedgekeurd;
Dat, enerzijds, de niet goedgekeurde doorhalingen of verbeteringen voor niet bestaande worden gehouden;
Dat, anderzijds, de onderliggende
vermeldingen zijn uitgewist en niet
meer leesbaar zijn;
Overwegende dat het arrest, dat
derhalve geen uitspraak doet over
het onderwerp van het geschil, namelijk de vordering tot betaling van
een bepaald bedrag als onderhoudsgeld, de in het middel vermelde
wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

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

rest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Gent.
19 december 1986 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Mahillon Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Delahaye.
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VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - HEROPENING VAN DE DEBATTEN - AMBTSHALVE - NIET AANGEVOERDE EXCEPTIE - GELEGENHEID VOOR
PARTIJEN OM HUN OPMERKINGEN V66R DE
SLUITING VAN DE DEBA'ITEN TE MAKEN.

De rechter behoeft de heropening van de
debatten niet te bevelen alvorens de
vordering geheel of gedeeltelijk af te
wijzen op grond van een exceptie die
de partijen voor hem niet hadden aangevoerd, wanneer hij v66r de sluiting
van de debatten de partijen de gelegenheid heeft gegeven hun opmerkingen te maken over de exceptie die tot
afwijzing van de vordering Jeidt (1).
(Art. 774, tweede lid, Ger.W.)

(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. COENEN)
ARREST

(A.R. nr. 5384)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 april 1983 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 774 en 1042
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest de bij verzoekschrift ingeleide vordering ambtshal(1) Cass., 6 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 8).
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ve niet toelaatbaar verklaart zonder
eerst de debatten te heropenen,
..
.
. terw1jl d~ze excepbe door _yerweerder
met was mgeroep~n en biJgevolg de
rechter de heropemng van de debatten
had moeten bevelen alvorens de vordering op die grond af te wijzen :

Overwegende dat krachtens artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat overeenkomstig
artikel 1042 van dat wetboek toepasselijk is op de rechtsmiddelen, de
rechter de heropening van de debatten moet bevelen alvorens de vordering geheel of gedeeltelijk af te wijzen op grond van een exceptie die
de partijen voor hem niet hadden
aangevoerd; dat die wetsbepaling,
die de eerbiediging van het recht
van verdediging beoogt, niet van
toepassing is wanneer de rechter,
v66r de sluiting van de debatten, de
partijen de gelegenheid heeft gegeven hun opmerkingen te maken
over de exceptie die tot afwijzing
van de vordering leidt;
Overwegende dat het arrest eisers
vordering ambtshalve << niet toelaatbaar » verklaart omdat zij bij aangetekende brief werd ingeleid; dat het
arrest hierbij vaststelt dat << de partijen de gelegenheid gehad hebben
zich (omtrent de ambtshalve aangevoerde grond) te weren »;
Dat het arbeidshof de heropening
van de debatten niet hoefde te bevelen alvorens het arrest te wijzen, nu
blijkens het arrest de rechters v66r
het sluiten van de debatten de partijen hebben gewezen op de exceptie
van niet-ontvankelijkheid van de
vordering en de partijen hierover
hun opmerkingen konden doen gelden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

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

22 december 1986 - 3' kamer - Voorde h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Marchal - GeJijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. van Heeke.
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BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - VERMOEDENS - FEITELIJKE VERMOEDENS - ZEKERHEID OMTRENT HET VAST TE STELLEN FElT.

De rechter kan feitelijke vermoedens
slechts aannemen wanneer zij hem zekerheid geven omtrent het bestaan
van het vast te stellen feit dat hij uit
een bekend feit afleidt (1). (Art. 1353
B.W.)
(ROYALE BELGE N.V. T. DE BRUYNE)
ARREST

(A.R. nr. 5388)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 maart 1985 door
het Arbeidshof te Brussel, op verwijzing, gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 11 april 1983 (2);
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1349 tot 1353, inzonderheid 1353, van het Burgerlijk Wethoek, 7, 9 van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971 en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist dat het dodelijk ongeval overkomen aan de heer Arsene Buyck op 23 december 1979 een arbeidsongeval is in de zin van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en dat
eiseres gehouden is tot uitbetaling van
de bij deze wet bepaalde vergoedingen,
(1) Zie Cass .• 2 maart 1956 (A.C., 1956, 536),
23 nov. 1965 (Bull. en Pas., 1966, I, 396) en 19
mei 1983, A.R. nr 6836 (A.C., 1982-83, nr 523)
met noot.

(2) Niet gepubliceerd.
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vermeerderd met de wettelijke interesten, en eiseres veroordeelt tot de nog
niet begrote kosten, onder meer op
grand dat : verweerster het bestaan van
een letsel en van een plotselinge gebeurtenis heeft bewezen en voldaan heeft
aan het voorschrift van artikel 9 van de
Arbeidsongevallenwet, het niet bewezen
is dat de ingeroepen plotselinge gebeurtenis dit letsel niet heeft kunnen veroorzaken « nu de onderscheiden door (eiseres) voorgebrachte elementen, noch elk
afzonderlijk, noch in hun samenhang
een met een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid sluitend vermoeden
inhoudeil dat de doodsoorzaak bij het
slachtoffer te wijten zou zijn aan een
hartinfarct en geen enkel ander tegenbewijs in de zin van artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet wordt aangevoerd »,
terwijl het tegenbewijs van het oorzakelijke verband tussen het letsel en de
plotselinge gebeurtenis, bepaald door artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet, geleverd kan worden door alle middelen
rechtens en derhalve onder meer door
gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens, als bepaald
in artikel 1353 van het Burgerlijk Wethoek, zonder dat vereist is, opdat het bewijs zou kunnen aangenomen worden,
dat deze vermoedens een aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid dienen op
te leveren; het arrest derhalve, door het
door eiseres te leveren tegenbewijs te
onderwerpen aan de voorwaarde dat de
door eiseres ingeroepen elementen « een
met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid sluitend vermoeden zouden inhouden dat de doodsoorzaak bij
het slachtoffer te wijten zou zijn aan een
hartinfarct ''• artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 schendt
door aan het tegenbewijs bepaald in dit
artikel een daarin niet bepaalde bijkomende voorwaarde toe te voegen (schending van de artikelen 7 en 9 van de wet
van 10 april 1971), tevens de regels inzake het bewijs door vermoedens miskent
door het bewijs door vermoedens te onderwerpen aan de in deze bepaling niet
bepaalde voorwaarde dat de vermoedens
een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dienen op te leveren
(schending van de artikelen 1349 tot
· t
1 t'
t·
d ·
13 53) en me
rege rna Ig gemo IVeer IS
(schending van artikel 97 van de Grandwet) :
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trent het bestaan van het vast te
stellen feit dat hij uit een bekend
feit afleidt;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
22 december 1986 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Simont en Houtekier.
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KAMER -

22 december 1986

1° AFSTAND-

BURGERLIJKE ZAKEN- GEDING BEEINDIGD DOOR EINDVONNIS.

2° MINDER-VALIDEN

- SOCIALE RECLASSERING - FUNCTIONELE REVALIDATIE
- MINISTERIEEL BESLUIT 27 SEPr. 1977, BIJLAGE, HOOFDSTUK III, Q 1 - BEROEPSACTIVITEIT - BEGRIP.

1' A!stand van geding is niet meer mo-

gelijk wanneer het geding is beiiindigd
door een eindvonnis (1). (Art. 820
Ger.W.)
2' Prestaties voor functionele revalidatie
kunnen, met toepassing van het bepaalde onder hoofdstuk Ill, Q 1, van de
bijlage bij ME. 27 sept. 1977, alleen
worden verleend op voorwaarde dat zij
noodzakelijk zijn voor o.m. de beroepsactiviteit van de minder-valide; aan dit
vereiste is niet voldaan wanneer de
prestatie aileen de geschiktheid van de
minder-valide verbetert om een activiteit uit te oefenen die hij niet als beroepsarbeid verricht.

Overwegende dat de rechter ver- 1-------------~-~
moedens die niet bij de wet zijn ge(1) Pandectes belges, deel 30, v' Desistement
steld, slechts kan aannemen wan- (matiere
civile), nrs. 42 en 46; R.P.D.B., III v'
neer zij hem zekerheid geven om- Desistement, nr 48.
'

-~

r--____ _
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(RIJKSFONDS VOOR SOCIALE RECLASSERING
VAN DE MINDER-VALIDEN T. THONON)
ARREST

(A.R. nr. 5391)

RET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 3 december 1984 en
29 april 1985 door het Arbeidshof te
Brussel gewezen;
Over het eerste
schending van de
veel nodig 825 en
lijk Wetboek en
Wetboek,

middel, afgeleid uit de
artikelen 820, voor zo826 van het Gerechte6 van het Burgerlijk

doordat het arbeidshof in het arrest
van 3 december 1984, na te hebben vastgesteld dat de door verweerder gedane
afstand een afstand van geding is in de
zin van artikel 820 van het Gerechtelijk
Wetboek en dat eiser, bij akte van 22 oktober 1984, neergelegd ter zitting van 5
november 1984, zijn akkoord had betuigd
met de afstand, oordeelt : « dat de vraag
rijst of de door (eiser) gedane aanvaarding van bedoelde afstand rechtsgeldig
vermocht te geschieden, aangezien door
bijzondere overeenkomsten geen afbreuk
kan worden gaan aan de wetten die de
openbare orde en de goede zeden betreffen, zoals bepaald bij artikel 6 B.W.; dat,
aangezien dit artikel 6 B.W. van openbare orde is, de rechter ambtshalve gehouden is het vermogen zelf van bedoeld
aanvaarden in hoofde van (eiser) te toetsen op zijn overeenstemming met een
norm die de openbare orde aanbelangt;
dat inderdaad waar dit onderzoek zou
leiden tot de vaststelling dat door dit
aanvaarden de openbare orde in gevaar
zou gebracht worden, deze rechtshandeling door absolute nietigheid zou getroffen zijn »; na de strekking van de oorspronkelijke eis te hebben verduidelijkt,
de feitelijke omstandigheden van de
zaak te hebben omschreven en de
functie van eiser te hebben gepreciseerd,
het arbeidshof oordeelt: « dat (eiser) opgericht werd met een specifieke opdracht, zoals omschreven bij artikel 3
(van de wet van 16 april 1963), waaraan
het Rijksfonds zich niet kan onttrekken
zonder zijn wettelijk bepaalde opdracht
te miskennen en hierdoor essentii:He belangen van de Staat te schenden; dat
eenmaal het Rijksfonds gevat wordt door
een aanvraag welke een der opdrachten
tot voorwerp heeft, zoals in casu nader is
gepreciseerd, het dan oak gehouden is
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rechtszekerheid te verschaffen nopens
de gevorderde aanspraken; het inderdaad een zaak van openbaar belang is
dat de door het Rijksfonds getroffen beslissing overeenstemt met een wetsbepaling die van openbare orde is, zoals het
eveneens de openbare orde raakt dat het
Rijksfonds, nu het krachtens de artikelen 2 en 37 van zijn organieke wet het
statuut van instelling van openbaar nut
bekwam, de hem toevertrouwde financiele middelen nodig voor zijn werking
adequaat aanwendt; dat in casu waar de
eerste rechter de oorspronkelijke eis gegrond verklaarde bij toepassing van artikel 3, 11°, van bedoelde wet, en (eiser) in
zijn hager beroep de gegrondheid van dit
vonnis aanvecht, het openbaar belang
eist dat rechtszekerheid ontstaat nopens
de in betwisting zijnde rechtspunten die
hun rechtsgrond vinden in artikel 3, 3°,
4° en 11°, van voormelde wet, vermits deze de openbare orde raken; dat door bedoelde afstand te aanvaarden het Rijksfonds belet dat deze rechtszekerheid zou
ontstaan, vermits de vraag in casu zou
blijven open staan of de door hem op 20
mei 1983 getroffen beslissing ja dan
neen strookt met een wet van openbare
orde, mede de door hem ter beschikking
staande financiele middelen in casu adequaat werden beheerd; dat hieruit volgt
dat in toepassing van artikel 6 B.W. de
door (eiser) gedane aanvaarding nietig
is; dat, nu de nietige aanvaarding geen
rechtsgevolgen heeft, hieruit tevens
voortvloeit dat er geen rechtsgeldige afstand van geding heeft plaatsgevonden,
in de zin van artikel 825 G.W. »; het arbeidshof de debatten, wat de grand van
de zaak aangaat, heropent en de kosten
aanhoudt,
terwijl artikel 820 van het Gerechtelijk
Wetboek bepaalt dat, bij afstand van geding, de partij afziet van de rechtspleging die zij is begonnen, met een hoofdvordering of met een tussenvordering, en
de afstand van het geding niet tot gevolg
heeft dat het recht zelf wordt prijsgegeven; de afstand van geding bijgevolg, bij
ontstentenis van afstand van het .recht
zelf, mogelijk is (en dus kan worden aanvaard) in alle geschillen, zelfs die welke
de openbare orde raken, voor zover de
afstand van geding niet neerkomt op een
afstand van rechtsvordering, als bedoeld
in artikel 821 van het Gerechtelijk Wethoek; noch de geschreven verklaring van
verweerder van 17 juni 1984 houdende
verzaking aan het voordeel bekomen
door het vonnis van de arbeidsrechtbank, noch de verklaring ter zitting van
1 oktober 1984, noch enige vaststelling
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van het arrest of enige beschouwing van
het arbeidshof het besluit verantwoorden
dat ten deze niet enkel een afstand van
geding in de zin van artikel 820 van het
Gerechtelijk Wetboek voorlag; het arrest
derhalve niet zonder schending van de
in het middel aangewezen wetsbepalingen kan oordelen dat ten deze de aanvaarding van de afstand van geding, met
toepassing van artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek, als strijdig met de openbare orde, nietig was en er bijgevolg geen
rechtsgeldige afstand van geding had
plaatsgevonden :

Overwegende dat het arrest van
3 december 1984 vaststelt dat: ver-

weerder, toen ge'intimeerde, ter
openbare terechtzitting van 1 oktober 1984 afstand deed van zijn oorspronkelijk ingestelde eis, ofschoon
hem die was toegekend door het beroepen vonnis waartegen eiser hoger beroep had ingesteld; eiser, toen
appellant, bij akte van 22 oktober
1984, neergelegd ter terechtzitting
van 5 november 1984, de door verweerder gedane afstand aanvaardde;
dat het arrest oordeelt dat de afstand van verweerder een afstand
van geding is in de zin van artikel
820 van het Gerechtelijk Wetboek
en beslist dat die afstand niet
rechtsgeldig is;
Overwegende dat artikel 820 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat, bij afstand van geding, de partij
afziet van de rechtspleging die zij
begonnen is met een hoofdvordering
of een tussenvordering;
Overwegende dat, ingevolge artikel 820 van het Gerechtelijk Wethoek, een procespartij slechts afstand vermag te doen van een
geding dat nog hangende is, dit is
eEm geding waarin nog geen eindvonnis is gewezen;
Dat de beslissing van het arrest
dat ten deze geen rechtsgeldige afstand van geding had plaatsgevonden, gegrond op de door het Hof ingevulde rechtsgrond, niet onwettig
is;
Dat het middel dat, ook al was het
gegrond, niet tot cassatie kan leiden, niet ontvankelijk is bij gebrek
aan belang;

Nr. 250

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 3, 2", van
de wet van 16 april 1963 betreffende de
sociale reclassering van de minder-validen en 51, 7", van het koninklijk besluit
van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen, van de
bepalingen van hoofdstuk III, littera Q 1,
van de bijlage bij het ministerieel besluit
van 27 september 1977 houdende vaststelling van de nomenclatuur en de betrekkelijke waarde der verstrekkingen
voor functionele revalidatie en apparatuur op het gebied van de sociale reclassering van de minder-validen en, voor
zoveel nodig, van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arbeidshof in de beslissing
van 29 april 1985, na te hebben vastgesteld : « De aanvraag tot tussenkomst
voor de tweede orthose valt te beoordelen in het raam van (de) functionele revalidatie, zoals geregeld bij artikel 3, 2°,
van de wet van 16 april 1963, en niet in
het raam van een professionele revalidatie zoals geregeld bij artikel 3, 6", van deze wet, zij het dat de ingreep deze professionele revalidatie onrechtstreeks ten
goede komt "• oordeelt: « Voor de toepassing van artikel 3, 2°, voormeld, is het
evenwel niet vereist dat de minder-valide
een beroep zou uitoefenen; het volstaat
dat, in aanmerking genomen de ernst
van de handicap, er door de verstrekking
een maximale functionele recuperatie
wordt bekomen ten einde alzo " de geschiktheid tot het uitoefenen van een arbeid tot stand te brengen of te verbeteren ". De uitvoeringsbesluiten van deze
wetsbepaling kunnen hiervan niet afwijken op gevaar van nietigheid wegens
machtsoverschrijding, schending van het
algemeen geldend beginsel van behoorlijk bestuur, inzonderheid de zorgvuldigheidsnorm, en hun niet-toepasselijkheid
overeenkomstig artikel 107 van de
Grondwet. De in casu toepasselijke uitvoeringsbepalingen zijn deze voorzien bij
artikel 51, 7°, van het koninklijk besluit
van 5 juli 1963, zomede meer bepaald de
bepaling voorzien bij hoofdstuk III, littera Q 1, in de bijlage tot het ministerieel
besluit van 27 september 1977 houdende
vaststelling van de nomenclatuur en de
betrekkelijke waarde der verstrekkingen
voor functionele revalidatie en apparatuur op het gebied van de sociale reclassering van de minder-validen, dat als
volgt luidt : " Q 1. Het Rijksfonds kan ter
zake een tweede, niet hernieuwbare levering (orthose in casu) toestaan, naast
deze voorzien in de nomenclatuur vastgesteld in toepassing van de wetgeving·
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brengen of te verbeteren (... ) », niet tot
gevolg heeft dat de ter uitvoering van artikel 51, 7•, van het koninklijk besluit
van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering der minder-validen, en als bijlage bij het ministerieel besluit van 27
september 1977 gevoegde lijst, niet zou
mogen bepalen, sub littera Q 1, dat het
Rijksfonds slechts een tweede niet hernieuwbare levering kan toestaan, naast
deze bepaald in de nomenclatuur vastgesteld met toepassing van de wetgeving
betreffende de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, wanneer « het gebruik ervan als noodzakelijk wordt erkend voor de schoolopleiding, de
beroepsopleiding of -omscholing of -herscholing, of de beroepsactiviteit van de
minder-valide (...) »; het feit dat de
functionele revalidatie, waartoe het
Fonds dient bij te dragen, niet vereist
dat de betrokken invalide reeds in het
arbeidsproces is opgenomen, niet tot gevolg heeft dat een uitvoeringsbesluit niet
wettig zou kunnen bepalen dat, wat betreft een tweede levering, andere dan die
bepaald in de nomenclatuur van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, slechts
tussenkomst kan bekomen worden voor
zover de bedoelde apparatuur noodzakelijk is voor de schoolopleiding, de beroepsopleiding, de omscholing of herscholing,
of voor de eigenlijke beroepsactiviteit
van de minder-valide; de feitenrechters
niet vaststelden dat de tweede « levering "• waarvan sprake in onderhavige
zaak, noodzakelijk zou zijn geweest voor
de schoolopleiding, de beroepsopleiding,
de omscholing of herscholing of de beroepsactiviteit van verweerder; het begrip « beroepsactiviteit van de mindervalide », bedoeld in littera Q 1 van
hoofdstuk III van de bijlage bij het ministerieel besluit van 27 september 1977,
wei degelijk veronderstelt dat de mindervalide effectief een beroepsactiviteit ontwikkelt ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst of van een leercontract of
als zelfstandige; het arbeidshof derhalve
niet wettig heeft kunnen besluiten dat
de bepalingen van littera Q 1 van hoofdterwijl de omstandigheid dat artikel 3, stuk III van de bijlage bij het ministe2•, van de wet van 16 april 1963 betref- rieel besluit van 27 september 1977, op
fende de sociale reclassering der minder- grond van artikel 107 van de Grondwet,
validen bepaalt dat het Rijksfonds voor niet toepasselijk waren wegens strijdigSociale Reclassering der Minder-validen heid met de bepalingen van artikel 3, 2•,
tot opdracht heeft « er voor te waken dat van de wet van 16 april 1963 (schending
de minder-validen het voordeel kunnen van aile in het middel vermelde bepalinontvangen van de beste medische of gen), of dat het begrip • beroepsactiviteit
heelkundige behandeling ten einde een van de minder-valide » niet vereist dat
maximum van functionele recuperatie te de minder-valide arbeid moet verrichten
bekomen en alzo de geschiktheid tot het ter uitvoering van een arbeidsovereenuitoefenen van een arbeid tot stand te komst of van een leercontract of als zelf-

betreffende de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, op voorwaarde dat
het gebruik ervan als noodzakelijk wordt
erkend voor de schoolopleiding, de beroepsopleiding of -omscholing of -herscholing, of de beroepsactiviteit van de
minder-valide; ... (van geen belang daar
zonder betwisting) ". Deze wetsbepaling
is toepasselijk zowel inzake functionele
revalidatie (art. 3, 2•, van de wet) als inzake professionele revalidatie (art. 3, 6•,
van de wet). In acht genomen de hierboven wettelijke noodzakelijkheid van
overeenstemming van de uitvoeringsbesluiten met de wet, volgt dat de notie
" beroepsactiviteit van de minder-valide ", zoals gebruikt in de hierboven geciteerde bepaling Q 1, niet vooropstelt dat
de minder-valide moet arbeid verrichten
met een arbeidsovereenkomst of met
leercontract of in het raam van een
welkdanig uitgeoefend beroep met of
zonder statuut of nog vrij, doch volstaat
het voor de toepassing van de regeling
Q 1 dat de minder-valide prestaties van
intellectuele of lichamelijke aard Ievert,
ook wanneer zij buiten het domein vallen van enige wetgeving tot regeling van
arbeidsverhoudingen werkgever/werknemer, enz., en zelfs dat de gevorderde tussenkomst apparatuur betreft waardoor
de functionele recuperatie bevorderd
wordt en deze van aard is zijn geschiktheid tot uitoefeneil van arbeid tot stand
te brengen of te verbeteren. Een mindervalide, zelfs wanneer hij niet in staat is
tot arbeiden, heeft derhalve recht op de
toepassing van het voordeel Q 1 voormeld, zodra de beoogde apparatuur noodzakelijk erkend wordt tot het tot stand
brengen van een geschiktheid tot arbeid
of wanneer dit deze geschiktheid kan
verbeteren »; het arbeidshof, op grond
van de feitelijke vaststellingen die eiser
niet kan betwisten, besluit dat, aangezien de tweede orthose medisch noodzakelijk was en deze tweede orthose de geschiktheid tot het leveren van arbeid
verbetert, de bestreden administratieve
beslissing dient te worden hervormd,
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standige (schending van aile in het middel aangewezen wetsbepalingen, artikel
107 van de Grondwet uitgezonderd) :

Nr. 251

tember 1977, niet fundeert op de omstandigheid dat het gebruik van de
prothese in kwestie noodzakelijk is
voor de beroepsactiviteit van verweerder, maar op de enkele omstandigheid dat een tweede orthose medisch noodzakelijk was en verweerders << geschiktheid tot het leveren
van arbeid verbeterd heeft », waarbij uit de context van deze motivering blijkt dat, volgens het arbeidshof, de bedoelde arbeid geen
beroepsactiviteit is of behoeft te
zijn;
Dat het arrest derhalve de beslissing niet naar recht verantwoordt; ·
Dat het middel gegrond is;

Overwegende dat, ingevolge artikel 3, 2°, van de wet van 16 april
1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen, eiser
onder meer tot opdracht heeft : « er
voor te waken dat de minder-validen
het voordeel kunnen ontvangen van
de beste medische of heelkundige
behandeling ten einde een maximum van functionele recuperatie te
bekomen en alzo de geschiktheid tot
het uitoefenen van een arbeid tot
stand te brengen of te verbeteren »;
dat die wetsbepaling niet uitsluit dat
de ter uitvoering van die wettelijke
opdracht genomen koninklijke en
ministerii:He besluiten het toekennen
van bepaalde prestaties inzake
functionele revalidatie vermogen afOm die redenen, vernietigt het behankelijk te maken van de voor- streden arrest van 29 april 1985; bewaarde dat zij noodzakelijk moeten veelt dat van dit arrest melding zal
zijn voor de beroepsopleiding, de worden gemaakt op de kant van het
beroepsomscholing, de beroepsher- vernietigde arrest; verwerpt de voorscholing of de beroepsactiviteit van ziening voor het overige; gelet op arde minder-valide;
tikel 1017, tweede lid, van het GeOverwegende dat de in artikel 5 rechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser
van het ministerieel besluit van 27 in de kosten; verwij st de aldus beseptember 1977 bedoelde bijlage, perkte zaak naar het Arbeidshof te
met betrekking tot de verstrekkin- Gent.
gen die in de bevoegdheid vallen
22 december 1986 - 3' kamer - Voorvan de bandagisten, van de banda- zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
gisten en orthopedisten en van de - Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkorthopedisten, onder meer bepaalt : luidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
« Q 1. Het Rijksfonds kan ter zake
een tweede, niet hernieuwbare le- Biitzler.
vering toestaan, naast deze voorzien
in de nomenclatuur vastgesteld in
toepassing van de wetgeving betreffende de verplichte ziekte- en irivaliditeitsverzekering, op voorwaarde
dat het gebruik ervan als noodzake- Nr. 251
lijk wordt erkend voor de schoolopleiding, de beroepsopleiding of
2' KAMER- 23 december1986
-omscholing of -herscholing, of de
beroepsactiviteit van de minder-valide »;
1° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - STUITING - BEGRIP.
Overwegende dat het arrest van
29 april 1985 de beslissing tot erkenning van het recht van verweerder 2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
op een tweede levering, als bedoeld
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAFonder littera Q van de bijlage van
VORDERING - VEROORDELENDE BESLISSING
het ministerieel besluit van 27 sep- VERWEERMIDDEL VAN DE BEKLAAGDE ON-

r:: -------

----l

I

BEANTWOORD GEBLEVEN NIET MET REDENEN OMKLEED.

3° VOORZIENING

IN

BESLISSING

CASSATIE

STRAFZAKEN- VORM- INDIENING VAN EEN
MEMORIE - TERMIJN.

4° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENVEROORDELING
WEGENS
BEDRIEGLIJKE
BANKBREUK EN ANDERE MISDRIJVEN - EEN
ENKELE HOOFDGEVANGENISSTRAF EN EEN
GELDBOETE - STRAF NAAR RECHT VERANTWOORD DOOR BEPAALDE MISDRIJVEN - BEKENDMAKING BEVOLEN VOOR ALLE BEWEZEN VERKLAARDE MISDRIJVEN - MIDDEL
DAT ENKEL OP BEPAALDE MISDRIJVEN BETREKKING HEEFT - MIDDEL GEGROND GEVOLG.

1" De verjaring van de strafvordering

wordt gestuit door de regelmatige uitvoering, in Nederland, van een rogatoire commissie van een Belgische on'derzoeksrechter (1). (Art. 22 wet van 17
april 1878; artt. 23 en 24 Benelux-Uitleveringsverdrag, goedgekeurd bij wet
van 1 juni 1964.)
2" Niet met redenen omkleed is de be-

slissing, waarbij de beklaagde wordt
veroordeeld, zonder dat wordt geantwoord op een door hem regelmatig
voorgedragen verweermiddel (2). (Art.
97 Gw.)
3" Niet ontvankelijk is de memorie die

tot staving van een cassatieberoep in
strafzaken ter griffie van het Hof
wordt ingediend na het verstrijken van
de bij art. 420bis, tweede lid, Sv. gestelde termijn van twee maanden (3).
4" Wanneer wegens eenheid van opzet

een enkele hoofdgevangenisstraf en een
geldboete wordt uitgesproken wegens
bedrieglijke bankbreuk en andere misdrijven en die straf naar recht verantwoord is door bepaalde misdrijven
waarop de cassatiemiddelen geen betrekking hebben, vernietigt het Hof,
indien het een middel gegrond verklaart, het veroordelend arrest, in zoverre dit beveelt dat de . veroordeling
(1) Zie Cass., 23 mei 1979 (A.C., 1978-79,
1113).
(2) Cass., 29 april
(A.C., 1985-86, nr. 529)
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1986,

A.R.

nr.

106

(3) Cass., 6 sept. 1983, A.R. nrs. 7669-8089
(A.C., 1983-84, nr. 3).

bij uittreksel zal worden bekendgemaakt en enkel in zoverre die bekendmaking betrekking heeft op de misdrijven waarvoor het middel gegrond
is verklaard (4).
(WEYN T. LANSSENS, VAN DEN BOSCH, DE
SMEDT, LYSSENS, DESCHEPPER, MRS. VAN HULSE, SOETENS - CURATOREN IN HET FAILLISSEMENT « BEVERMOTOR » P.V.B.A., FRANCKAERT)
ARREST

(A.R. nr. 9762)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 mei 1985 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorziening van Raphael
Weyn:

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de. tegen hem ingestelde strafvordering :
1. waarbij hij van de
gen B.1, B.2, B.4, C.1,
wordt vrijgesproken :
Overwegende dat de
niet ontvankelijk is bij
belang;

telastlegginD.1 en E.1
voorziening
gebrek aan

2. waarbij hij wordt veroordeeld :
Over het eerste middel, dat aanvoert
dat het arrest ten onrechte aanneemt dat
de strafvordering niet was verjaard,
doordat het arrest stelt dat de verjaring van de feiten « die Raphael Weyn ...
vanaf 25 mei 1979 zou hebben gepleegd,
geldig werd gestuit door het proces-verbaal van de rijkspolitie van Clinge van
24 mei 1982 ... "•
terwijl: a) een in Nederland gestelde
daad van onderzoek of vervolging de verjaring van strafbare feiten in Belgie
slechts kan stuiten voor zover die daad
in Nederland zelf een dergelijk gevolg
zou kunnen hebben (schending van het
beginsel dat onder meer vervat is in artikel 42.2 van het Benelux-Verdrag van 27
juni 1962 inzake uitlevering en rechtshulp in strafzaken, goedgekeurd bij de
wet van 1 juni 1964, en in artikel 15.3
van de Benelux-Overeenkomst van 29
(4) Zie Cass., 4 nov. 1986, A.R. nr. 355, su-

pra, nr. 142.
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april 1969 inzake administratieve en
strafrechtelijke samenwerking); b) artikel 72 van het Nederlandse Wetboek van
Strafrecht bepaalt dat « elke daad van
vervolging de verjaring stuit » - zonder
daarbij oak de daden van onderzoek te
vermelden; welnu, het door het arrest
aangehaalde proces-verbaal van de rijkspolitie van Clinge verhaalt de ondervraging van personen die beweren door een
misdrijf te zijn benadeeld, en houdt aldus niet een daad van vervolging in,
maar een daad van onderzoek, die naar
Nederlands recht geen verjaring kan
stuiten, en die derhalve dit gevolg oak in
Belgie niet kan hebben; c) hetzelfde artikel 72 van het Nederlandse Wetboek van
Strafrecht bovendien bepaalt dat een
daad van vervolging de verjaring slechts
stuit « mits die daad den vervolgde bekend of hem betekend zij », wat het arrest niet vaststelt en oak niet kon vaststellen, zodat ook op deze grand het
betrokken proces-verbaal, nu het in Nederland geen stuitende werking kon hebben, die oak in Belgie niet heeft :

Overwegende dat het in het middel ingeroepen « beginsel » niet bestaat; dat integendeel in de artikelen 23. en volgende van het BeneluxUitleveringsverdrag het beginsel is
neergelegd dat een op rogatoire
commissie in een Beneluxland regelmatig verrichte handeling in het
verzoekende Beneluxland hetzelfde
gevolg heeft als een overeenkomstige handeling die in het verzoekende
land wordt verricht;
Dat artikel 42 van het BeneluxUitleveringsverdrag ten deze niet
toepasselijk is;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 489 van het Strafwetboek en
577 van het Wetboek van Koophandel,
doordat het arrest eiser veroordeelt op
grand van de tenlastelegging B.5 (bedrieglijke bankbreuk door verduistering
van een gedeelte van het aktief van de
P.V.B.A. Garage Raf Weyn, door het aanwenden van de gelden/fondsen van deze
P.V.B.A. voor persoonlijke doeleinden,
onder meer ter betaling van de kosten
van onderhoud en verzekering van de
voertuigen aangewend voor persoonlijk
gebruik), onder de overweging dat het
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gebruik van deze voertuigen « tach onvermijdelijk kosten meebracht voor de
vennootschap »,
terwijl, eerste onderdeel, het « veroorzaken van kosten » voor de vennootschap geen element van bedrieglijke
bankbreuk is zoals omschreven in de
aangehaalde wetsbepalingen, zeker nu
niet is aangegeven dat dit met bedrieglijk inzicht zou zijn gebeurd;
tweede onderdeel, minstens niet geantwoord is op wat eiser in zijn conclusie
ten aanzien van dit onderhoud en die
verzekering had voorgehouden, te weten
(bladzijde 7, b) dat het onderhouden van
die auto's niets te maken had met bet
nastreven van een persoonlijk voordeel,
daar zij anders oak niet meer konden
worden verkocht, wat de hoofdbedoeling
was - en dat de vennootschap ongetwijfeld behoefte had aan een auto, of minstens het gebruik daarvan kon verantwoorden, zodat het eventuele persoonlijke gebruik door verzoeker geen meerkosten aan verzekering meebracht (bladzijde 7, c):

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser concludeerde in de zin als in het onderdeel
wordt weergegeven, besluitend dat
uit geen enkel stuk van het dossier
blijkt dat het gebruik voor persoonlijke doeleinden onevenredig was en
dus ook niet dat het kosten veroorzaakt heeft die door de vennootschap werden betaald en die niet
zouden moeten gedragen zijn als er
geen persoonlijk gebruik was geweest;
Overwegende dat de appelrechters, door hun redengeving dat « het
gebruik van voertuigen voor private
doeleinden immers, in weerwil van
wat beklaagden beweren, toch onvermijdelijk kosten (meebracht)
voor de vennootschap », die conclusie van eiser niet beantwoorden;
Dat :het onderdeel gegrond is;
Over het ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van artikel
97 van de Grondwet, wat de veroordeling
van eiser wegens de telastlegging C.2 betreft:

Overwegende dat eiser, wat die telastlegging betreft, concludeerde :

r~-
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te dien aanzien gelden aile middelen die hierboven zijn aangehaald
voor de telastlegging B.5 »;
Overwegende dat de appelrechters
de feiten van de telastlegging C.2
bewezen verklaren « op grond van
wat hiervoren werd gezegd sub B.5
(... )en worden ten onrechte door beklaagden betwist op grond van wat
hierboven reeds werd gezegd »;
Overwegende dat, om de redenen
vermeld in het antwoord op het
tweede onderdeel van het derde
middel, de appelrechters door die redengeving de conclusie van eiser
niet beantwoorden;
Overwegende dat, nu de gevangenisstraf en de geldboete waartoe eiser wordt veroordeeld, wettelijk verantwoord zijn door het bewezen
verklaren van de telastleggingen
B.3, 1.4, J.l en J.2, eensdeels, de vernietiging van het bestreden arrest
wat de beslissing op de strafvordering wegens de telastleggingen B.5
en C.2 betreft, zich beperkt tot de
vermelding van de misdrijven B.5
en C.2 in de bevolen bekendmaking
van het arrest, anderdeels, het eerste onderdeel van het tiende middel,
in zoverre dit de telastlegging 1.3 betreft, en het tweede onderdeel van
dit middel, dat enkel de telastlegging 1.3 betreft, nu wat de telastleggingen 1.3 en 1.4 betreft, de vermelding van het misdrijf oplichting in
de bevolen bekendmaking van het
arrest wettelijk verantwoord is door
het bewezen verklaren van de telastlegging 1.4, niet tot cassatie kunnen leiden en derhalve niet ontvankelijk zijn;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
«
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het Hof werd ontvangen op 30 september 1985, hetzij buiten de door
artikel 420bis, tweede lid, van het
Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn van twee maanden, de
zaak op de algemene rol ingeschreven zijnde op 24 juni 1985, en zonder dat er grond is om het door de
eiser Raphael Weyn aangevoerde
tweede onderdeel van het derde
middel en het vierde middel te onderzoeken, vernietigt het bestreden
arrest in zoverre de bevolen bekendmaking van het arrest de misdrijven
van de telastleggingen B.5 en C.2
betreft; verwerpt de voorzieningen
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de eiser
Raphael Weyn in zeven achtste van
de kosten van zijn voorziening, laat
de overige kosten van die voorziening ten laste van de Staat; veroordeelt de eiser Willy Franckaert in de
kosten van zijn voorziening; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Antwerpen.
23 december 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. E. Boutmans, Antwerpen; Th. Heynderickx, Dendermonde.
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23 december 1986

1° VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - MISDRIJF INZAKE WEGVERKEER - TERMIJN.

2° VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERZOEK VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN
UITTREKSEL UIT HET STRAFREGISTER VERJARING - STUITING.

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie voor de eiser
Willy Franckaert, die ter griffie van

3° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENSTRAFVORDERING - VOORZIENING IN CASSATIE VAN DE BEKLAAGDE EN VAN DE VOOR

DEZE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE
PARTIJ - CASSATIE OP DE VOORZIENING
VAN DE BEKLAAGDE - GEVOLG T.A.V. DE
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ.

4° VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING- STUITING VAN DE VERJARING
- BEVOEGDHEID VAN HET HOF.

5° VERWIJZING
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NA

CASSATIE

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

6° VERJARING-

STRAFZAKEN- BURGERLUKE RECHTSVORDERING- VERJARING VAN
DE STRAFVORDERING - GEVOLG T.A.V. DE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.

1° De strafvordering voortvloeiend uit

een overtreding van de Wegverkeerswet of van het Wegverkeersreglement
verjaart, bij ontstentenis van een
grand tot schorsing van de verjaring,
door verloop van een jaar vanaf de
Jaatste daad van onderzoek of van vervolging verricht binnen een jaar na de
dag waarop het misdrijf is gepleegd
(1). (Art. 21 wet van 17 april 1878; art.
68 Wegverkeerswet.)
2° Een daad van onderzoek waardoor de

verjaring van de strafvordering wordt
gestuit, is het verzoek van het openbaar ministerie om een uittreksel uit
het strafregister van de beklaagde te
verkrijgen (2). (Art. 22 wet van 17 april
1878.)
3° Wanneer de beslissing houdende ver-

oordeling van de beklaagde op de
strafvordering wordt vernietigd op
diens cassatieberoep en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij zich regelmatig in cassatie heeft voorzien,
brengt die cassatie vernietiging mede
van de beslissing dat de burgerrechteJijk aansprakelijke partij gehouden is
tot betaling van de geldboete en de
kosten (3).
(1) Zie Cass., 17 dec. 1985, A.R. nr. 9713
(A.C., 1985-86, nr. 265).
(2) Cass., 3 dec. 1985,
(A.C., 1985-86, nr. 231).

A.R.

nr.

9919

(3) Cass., 22 jan. 1986,
(A.C., 1985-86, nr. 326).

A.R.

nr.

4352

4° Het Hof van Cassatie is bevoegd om

te toetsen of er onder de regelmatig
overgelegde procedurestukken stukken
zijn waaruit blijkt dat de verjaring van
de strafvordering is gestuit (4).
5° Wanneer de beslissing op de strafvordering wordt vernietigd wegens verval
van die vordering en de kosten van die
vordering ten laste van de Staat moeten bhjven (5), geschiedt die cassatie
zonder TFerwijzing (6).
6° Verval van de strafvordering door ver-

jaring en de daaruit voortvloeiende
vernietiging hebben geen invloed op
de burgerlijke rechtsvordering die v66r
de verjaring van de strafvordering is
ingesteld (7). (Art. 26 wet van 17 april
1878.)

{CONINCKX M.. CONINCKX J. T. CASTERMANS A.,
CASTERMANS C., BASTIAENS P., BASTIAENS, L.,
OOSTERBOSCH, ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ
DER OPENBARE BESTUREN)
ARREST

(A.R. nr. 9978)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 september 1985
gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Tongeren, zitting houdende in hoger beroep;
I. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op
de strafvordering tegen verweerder
sub 2 en tegen verweerster sub 3, op
de vordering van het openbaar ministerie tot verklaring van de civielrechtelijke aansprakelijkheid van
(4) Cass., 3 okt. 1984,
(A.C., 1984-85, nr. 88).

A.R.

nr.

3757

(5) I.v.m. dat voorbehoud inzake de kosten,
zie : Cass., 23 juni 1981, A.R. nr. 6704
(A.C., 1980-81, nr. 614) en 29 feb. 1984, A.R.
nr. 3295 (ibid., 191l3-84, nr. 365) met concl.
O.M., nrs. 9 en 10.
(6) Cass., 8 jan. en 17 juni 1986, A.R.

nr. 4502 en 8629 (A.C., 1985-86, nrs. 296 en 648).
(7) Cass., 7 nov. 1984, A.R. nr. 3795, en 22
jan. 1985, A.R. nr. 8856 (A.C., 1984-85, nrs. 159
en 300) en 19 dec. 1986, A.R. nr. 5300, supra,
nr. 244.

-------

Nr. 252

HOF VAN CASSATIE

verweerder sub 4 en van verweerster sub 5 en op de door eerste verweerder tegen de verweerders sub 2,
4, 5 en 6 ingestelde civielrechtelijke
vordering:
Overwegende dat de eiseressen
geen hoedanigheid hebben om tegen
die beslissingen cassatieberoep in te
stellen;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
II. In zovere de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eerste eiseres ingestelde strafvordering:
Over het ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 68 van de Wegverkeerswet en 22
tot 25 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering :

Overwegende dat artikel 68 van
de Wegverkeerswet bepaalt: « De
strafvordering voortspruitende uit
een misdrijf tegen de gecoordineerde wetten en de reglementen betreffende de politie over het wegverkeer
verjaart door verloop van een jaar,
te rekenen van de dag waarop het
misdrijf is begaan, met uitzondering
van de misdrijven tegen artikel 30,
3", waarvoor de strafvordering verjaart door verloop van drie jaren, te
rekenen vanaf de dag waarop de
valse verklaring werd afgelegd ));
Overwegende dat het bestreden
vonnis eerste eiseres veroordeelt
wegens overtredingen van het Wegverkeersreglement en wegens overtredingen van de Wegverkeerswet,
andere dan deze bepaald bij artikel
30, 3", van die wet, zodat de verjaringstermijn van een jaar van toepassing is;
Overwegende dat volgens de vaststellingen van het bestreden vonnis
de feiten gepleegd werden op 7 november 1983; dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de laatste nuttige
daad van stuiting van de verjaring
van de strafvordering tegen eerste
eiseres werd gesteld op 17 mei 1984,

--~
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datum waarop de politiecommissaris, voor de procureur des Konings
die hij bij de politierechtbank bijstaat, een uittreksel uit het strafregister betreffende eerste eiseres
heeft aangevraagd;
Overwegende dat, bij ontbreken
van enige grond van schorsing van
de verjaring van de tegen eerste eiseres ingestelde strafvordering, die
strafvordering op de dag van de uitspraak van het bestreden vonnis
verjaard was;
III. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
vordering van het openbaar ministerie tegen tweede eiseres tot verklaring van haar civielrechtelijke aansprakelijkheid voor de geldboeten
en kosten van de strafvordering ten
laste gelegd van eerste eiseres :
Overwegende dat, op de regelmatige voorziening van tweede eiseres,
de hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing op de strafvordering jegens eerste eiseres de
vernietiging medebrengt van de beslissing waarbij tweede eiseres civielrechtelijk aansprakelijk wordt
verklaard voor de geldboeten en
kosten van de strafvordering die ten
laste van eerste eiseres werden gelegd;
IV. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissing op
de door eerste verweerder tegen de
eiseressen ingestelde civielrechtelijke vordering:
Over het middel, luidende als volgt :
De feiten waarvoor (de eiseressen) veroordeeld werden, werden gepleegd op 7
november 1983. Het betrof aile misdrijven voorzien in de Wegverkeerswet (K.B.
16 maart 1968). De verjaringstermijn is
derhalve een jaar (art. 68). De laatste
nuttige stuitingsdaad werd verricht op 16
maart 1984. Op het ogenblik van de terechtzitting op 7 mei 1985 was de strafvordering derhalve verjaard. De burgerlijke vordering kon derhalve evenmin
geldig ingesteld worden op deze zitting.
«
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De rechter in graad van beroep had dit . Nr. 253
dienen vast te stellen » :

Overwegende dat de civielrechtelijke vordering van eerste verweerder werd ingesteld op 7 mei 1985;
Overwegende dat uit het hiervoren tegen de beslissing op de strafvordering tegen eerste eiseres
ambtshalve
aangevoerde middel
blijkt dat die civielrechtelijke vordering werd ingesteld vooraleer de
strafvordering was verjaard;
Dat het middel uitgaat van de onjuiste stelling dat de laatste nuttige
stuitingsdaad werd verricht op 16
maart 1984;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, ongeacht het
middel van de eiseressen in zoverre
het op de beslissing op de strafvordering tegen eerste eiseres en op de
verklaring van de civielrechtelijke
aansprakelijkheid van tweede eiseres betrekking heeft, vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre het eerste eiseres op de strafvordering veroordeelt en tweede eiseres civielrechtelijk aansprakelijk verklaart
voor de geldboeten en de kosten van
de strafvordering ten laste van eerste eiseres; 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 eiseressen in de helft van de kosten; laat de andere helft ten laste
van de Staat; zegt dat er geen grond
is tot verwijzing.
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23 december 1986

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAF~KEN

- VORM - ONTVANKELIJKHEID - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOORZIENING VAN DE VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ - BETEKENING.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN
CASSATIE TE VOORZIEN - ONTVANKELIJKHEID - GEEN GEDING GEVOERD VOOR DE
FEITENRECHTER TUSSEN DE ElSER EN DE
VERWEERDER, EN GEEN VEROORDELING TEN
LASTE VAN DE ENE PARTIJ TEN VOORDELE
VAN DE ANDERE.

3° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - OORZAAK - BEGRIP - BESLISSING DAT ER GEEN OORZAKELIJK VERBAND BESTAAT TUSSEN DE SCHADE
EN HET FEIT DAT EEN MOTORRIJDER VAN
MINDER DAN ACHTTIEN JAAR OUD OP DE
DUOZITTING EEN PASSAGIER VERVOERDE BESLISSING WAARBIJ NIET WORDT UITGESLOTEN DAT DE PASSAGIER MEDEAANSPRAKELIJK IS.

4° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENBURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VOORZIENING VAN DE VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ EINDBESLISSING OP DE
RECHTSVORDERING VAN EEN BURGERLIJKE
PARTIJ - CASSATIE VAN DIE BESLISSING GEVOLG- VERNIETIGING VAN DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING OP DE RECHTSVORDERING VAN EEN ANDERE BURGERLIJKE PARTIJ - VEREISTE.

5° CASSATIE -

OMVANG - STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESLISSING DIE HET GEVOLG IS VAN DE VERNIETIGDE BESLISSING.

1o Niet ontvankelijk is de voorziening
van de partij, die vrijwillig voor het
strafgerecht is tussengekomen, indien
zij niet is betekend aan de partijen tegen wie zij is gericht (1). (Art. 418 Sv.)

23 december 1986 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Boon, waar- 2o De voorziening is niet ontvankelijk
nemend voorzitter _ Gelijkluidende con- 1--w;_a_n_n_e_e_r_V<_o_or_d_e_~<_e_i_te_n_r_e_c_h_te_r_g_e_e_n_g_e_
clusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat: mr. J. Maurissen,
(1) Cass., 22 okt. 1985, A.R. nr. 9934
(A.C., 1985-86, nr. 119).
Tongeren.

,~::----:c,,---~-
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ding is gevoerd tussen de eiser en de
verweerder en geen veroordeling ten
Jaste van de ene partij ten voordele
van de andere partij is uitgesproken
(2).
3° De beslissing dat er geen oorzakelijk
verband bestaat tussen de schade en
het feit dat een motorrijder van minder dan achttien jaar oud op de duozitting een passagier vervoerde, sluit niet
uit dat een dee] van de aansprakelijkheid ten laste van de aldus vervoerde
passagier kan worden gelegd.
4° Wanneer de rechter, bij wie twee burgerlijke rechtsvorderingen aanhangig
zijn tegen de vrijwillig tussengekomen
partij, beslissingen heeft gewezen
waaraan dezelfde onwettigheid kleeft,
en een van die beslissingen een eindbeslissing is, terwijl de andere zulks
niet is, brengt de inwilliging van de
voorziening van de vrijwillig tussengekomen partij tegen de eerste beslissing vernietiging mede van de andere
beslissing, ook a1 is de voorziening te{?en deze beslissing vooralsnog niet
ontvankelijk en niettegenstaande van
die voorziening a/stand wordt gedaan,
zonder erin te berusten (3).
5° Cassatie van een beslissing van de
strafrechter op de burgerlijke rechtsvordering leidt tot vernietiging van
een beslissing die slechts het gevolg is
van de vernietigde beslissing (4).
(«DE SOCIALE VOORZORG » C.V. T. DE PAEPE A.,
DE PAEPE J., LANDSBOND DER CHRISTELIJKE
MUTUALITEITEN, VANDEPOELE. RODTS M.,
RODTS A., SLOCK)
ARREST

(A.R. nr. 444)

RET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 20 januari 1981 en
(2) Zie Cass., 4 sept. 1979, redenen
(A.C., 1979-80, nr. 1); 20 nov. 1984, A.R.
nr. 8639, redenen (ibid., 1984-85, nr. 176); 6 feb.
en 3 maart 1986, A.R. nrs. 4823 en 7333-7340
(ibid., 1985-86, nrs. 364 en 420).
(3) Zie Cass., 9 dec. 1980, A.R. nr. 6043
(A.C., 1980-81, nr. 215) : i.v.m. de voorziening
van de beklaagde in zodanig geval.
(4) Zie Cass., 24 juni 1975 (A.C., 1975, 1136)
en 30 april 1985, A.R. nr. 9009 (ibid., 1984-85,
nr. 519).
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op 25 februari 1986 door het Hof van
Beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorziening die werd aangetekend bij akte van 10 maart
1986:

Overwegende dat eiseres afstand
doet van die voorziening;
II. Op de voorziening die werd
aangetekend bij akte van 12 maart
1986:
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen Karine Vandepoele:

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres, vrijwillig tussengekomen partij, haar voorziening heeft doen betekenen aan
deze verweerster;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen Marc Rodts, Arseen
Rodts en Jeannine Slock :
Overwegende dat voor de feitenrechter geen geding aanhangig was
tussen eiseres en die verweerders
en dat de bestreden arresten ten
voordele van de enen en ten nadele
van de anderen geen veroordeling
uitspreken;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
C. In zoverre de voorziening gericht is tegen Albert De Paepe en
J ohan De Paepe :

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en 8.2.3° van het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
doordat het arrest van 20 januari 1981
van gedeeltelijke hervorming eiseres veroordeelt om aan Albert De Paepe in eigen naam 40.000 frank te betalen, aan
Albert De Paepe en Hermina Campe,
qualitate qua voor hun zoon Johan De
Paepe, 50.000 frank, en aan de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten 1
frank, op de gronden dat uit het onder-
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zoek blijkt dat geen noodzakelijk oorzakelijk verband bestaat tussen het feit dat
Marc Rodts een duozitter op zijn bromfiets vervoerde, alhoewel geen 18 jaar
oud, en het ongeval en de schaden van
de burgerlijke partijen; dat de burgerlijke partijen dus recht hebben op volledige vergoeding van hun schaden, en
doordat het arrest van 25 februari 1986
van gedeeltelijke hervorming eiseres veroordeelt om aan Johan De Paepe de som
te betalen van 1.253.786 fra~k. onder aftrok der betaalde provisies,
terwijl de aanvaarding door Johan De
Paepe van het risico van het ongeoorloofd vervoer dat door Marc Rodts werd
verricht, bestaat in het aanvaarden van
de gebeurlijke verkeersfouten met hun
schadelijke gevolgen door de te jonge bestuurder Rodts begaan; dat de door
Rodts begane fout, oorzaak van het ongeval, zulk risico uitmaakt en derhalve
door de aanvaarding van De Paepe geheel of gedeeltelijk gedekt is; dat het arrest ten onrechte nog een apart oorzakelijk verband vereist tussen het ongeoorloofd vervoer, de fout en de schade
(schending van de artikelen 1182, 1183
van het Burgerlijk Wetboek, 8.2.3° van
het Wegverkeersreglement), zodat de bestreden arresten de in het middel aangewezen bepalingen schenden :

Overwegende dat de « risico-aanvaarding » door Johan De Paepe
zou bestaan in de eventuele civielrechtelijke fout plaats te nemen en
mee te rijden op de duozitting van
de bromfiets bestuurd door Marc
Rodts, die niet de vereiste leeftijd
had om een passagier te vervoeren;
Overwegende dat de omstandigheid dat geen noodzakelijk oorzakelijk verband bestaat tussen het feit
dat Marc Rodts, hoewel geen achttien jaar oud, een duozitter op zijn
bromfiets vervoerde en het ongeval
en de schaden van de burgerlijke
partijen, een oorzakelijk verband
tussen de door J ohan De Paepe begane fout, zijnde het meerijden met
de te jeugdige bestuurder met het
daaraan verbonden gebrek aan ervaring en de mogelijke gevolge hiervan, en de door hem bij het kwestieuze ongeval opgelopen schadelijke gevolgen niet uitsluit;
Dat de appelrechters mitsdien
door hun redengeving hun beslis-
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sing « dat de burgerlijke partijen
dus recht hebben op de volledige
vergoeding van hun schaden » niet
naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
D. In zoverre de voorziening gericht is tegen de Landsbond der
Christelijke Mutualiteiten :
Overwegende dat eiseres verklaart afstand zonder berusting te
doen van haar voorziening « in zoverre zij door het arrest van 20 januari 1981 ( ... ) veroordeeld wordt om
aan (die verweerder) een frank provisionele schadevergoeding te betalen », om reden dat die beslissing
geen eindbeslissing is;
Overwegende evenwel dat de vernietiging, op de voorziening van eiseres, van de beslissing van het arrest van 20 januari 1981 op de
civielrechtelijke vordering van de
verweerders Albert De Paepe en de
gedinghernemende Johan De Paepe
tegen eiseres, de vernietiging meebrengt van de niet definitieve beslissing op de civielrechtelijke verdering van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten tegen eiseres die
op dezelfde onwettigheid berust;
En overwegende dat de hierna uit
· te spreken vernietiging van het arrest van 20 januari 1981 in dezelfde
mate de vernietiging meebrengt van
het arrest van 25 februari 1986, dat
er het gevolg van is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest van 20 januari 1981
in zoverre dit uitspraak doet over de
civielrechtelijke vorderingen van Albert De Paepe, Albert De PaepeHermina Campe, thans hernomen
door Johan De Paepe, en de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
tegen eiseres, behoudens in zoverre
eiseres in solidum veroordeeld
wordt om de helft van de schaden
van die burgerlijke partijen te vergoeden; vernietigt in dezelfde mate
het bestreden arrest van 25 februari
1986 in zoverre dit uitspraak doet
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over de civielrechtelijke vorderingen
van Albert De Paepe en van Johan

De Paepe tegen eiseres; verwerpt de
voorzieningen voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde arresten;
laat de kosten van de betekening
van de voorziening aan het openbaar ministerie en van de betekening van de voorziening bij akte van
26 mei 1986 aan de verweerder Albert De Paepe ten laste van eiseres;
veroordeelt eiseres in de helft van
de overige kosten; veroordeelt Albert De Paepe, J ohan De Paepe en
de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten ieder in een zesde van
die overige kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters Oelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Houtekier en Biitzler.
23 december 1986 -
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2" kamer -

de beklaagde achternazat en met een
mes bedreigde, waarop de beklaagde
een kokosnoot in de richting van de
burgerlijke partij had geworpen, en
beslist dat het verweer van de beklaagde « de perken van de noodzaak
te buiten ging en werkelijk buiten alle
verhouding stond met het geringe gevaar dat de bedreiging inhield ».
2o Cassatie, op het niet beperkte cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing op de strafvordering brengt
vernietiging mede van de definitieve
en niet definitieve beslissingen op de
tegen de beklaagde ingestelde burgerJijke rechtsvorderingen die het gevolg
zijn van de eerste beslissing, hoewel
het cassatieberoep tegen de niet definitieve beslissingen vooralsnog niet ontvankelijk is (1).
(VAN POPPEL T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, SAS, « GEBROEDERS
JOZEF EN LEONARD ARlEN » P.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 462)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 maart 1986 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Nr. 254
2" KAMER - 23 december 1986

1° MISDRIJF-

RECHTVAARDIGING- WETTIGE ZELFVERDEDIGING - BEGRIP.

2° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENBURGERLIJKE RECHTSVORDERING - NIET
BEPERKT CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - CASSATIE VAN DE BESLISSING
OP DE STRAFVORDERING - VERNIETIGING
VAN DE DEFINITIEVE EN NIET DEFINITIEVE
BESLISSINGEN OP DE TEGEN DE BEKLAAGDE
INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN.

1' Niet naar recht verantwoord is de beslissing dat de beklaagde zich niet in
staat van wettige zelfverdediging bevond, wanneer de rechter daarbij vaststelt dat de burge,.Jijke partij, na de
band van de auto van de beklaagde te
hebben stukgesneden, de wegvluchten-

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 416 en 417 van het Strafwetboek,
doordat het arrest enerzijds aanneemt
dat Alfons Sas eiser bedreigde, vermits
het overweegt dat « Van Poppel gewoonweg zou weggereden zijn indien Sas hem
niet had bedreigd », doch anderzijds aanneemt dat Van Poppe! in zijn auto had
kunnen stappen en doorrijden, en doordat het arrest beslist dat eiser zich niet
kan beroepen op wettige verdediging omdat het werpen van een kokosnoot niet
kan worden beschouwd als een noodzakelijk verweer, daar het de perken van
de noodzaak te buiten is gegaan en buiten alle verhouding was met het gevaar
dat van de dreiging door Sas uitging,

l-----------------(1) Cass., 4 mei 1983, A.R. nr 2752 (A.C.,
1982-83, nr 484).
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terwijl, het arrest niet zonder tegen- Sas, na de band van de auto van eistrijdigheid kon beslissen, enerzijds, dat ser te hebben stukgesneden, eiser
zonder de dreiging door Alfons Sas eiser die wegvluchtte achternazat en bezou zijn weggereden, anderzijds, hij had dreigde met een mes, en dat op dat
moeten wegrijden in de palats van zich
ogenblik eiser een kokosnoot wierp
te verweren,
in de richting van Sas;
en terwijl de daad door eiser gesteld,
Overwegende dat de appelrechters
wel wettige verdediging uitmaakt, daar
hij niet kon wegrijden met zijn voertuig uit deze feitelijke omstandigheden
omdat Alfons Sas een band had stukge- niet wettig vermochten af te leiden
stoken en eiser die band trouwens aan dat het verweer van eiser « de perhet vervangen was, reden waarom de ken van de noodzaak te buiten ging
koffer van de auto reeds openstond en en werkelijk buiten alle verhouding
de kokosnoot die zich daarin bevond,
binnen handbereik was; evenmin zonder stand met het geringe gevaar welke
schending van de artikelen 416 en 417 de dreiging inhield »;
van het Strafwetboek kon worden beslist
Dat het middel in zoverre gegrond
dat het verweer van eiser buiten verhou- is;
ding was met het dreigende gevaar uitgaande van Alfons Sas; de bedreiging
II. In zoverre de voorziening gemet een mes immers een zeer extreme richt is tegen de beslissingen op de
vorm van fysieke bedreiging is, terwijl
de afweer door eiser, namelijk het luk- civielrechtelijke vorderingen :
raak gooien met een kokosnoot slechts
1. van de Landsbond der Christeeen op zichzelf ongevaarlijk verweer uitmaakt, dat slechts bij toeval en buiten lijke Mutualiteiten en de P.V.B.A.
de wil van eiser om uitermate efficient Gebroeders Jozef en Leonard Arien
en doeltreffend is gebleken, zodat Alfons tegen eiser :
Sas zelf dient in te staan voor de gevolOverwegende dat de hierna uit te
gen ervan en hei verweer zowel noodza- ·
spreken
vernietiging van de besliskelijk als proportioneel verantwoord
sing op de strafvordering tegen eiwas:

Overwegende dat het arrest releveert, enerzijds, dat: « Vaststaat
door bekentenis van (... ) Sas Alfons
ctat hij met een mes de linkerachterband van de wagen van (eiser) heeft
stukgestoken », anderzijds, dat « uit
de verklaring van Reynders Ernest
blijkt dat eerste beklaagde (Sas) (eiser) bedreigde met een mes; (...)
Reynders immers verklaarde : " Ik
zag dat Sas een mes in de hand had
... de onbekende (eiser) is naar de
auto gelopen ... Sas is hem achterna
gegaan "; (...) op dat ogenblik (eiser)
voor Sas geen gevaar uitmaakte en
hem oak niet bedreigde (... ); (eiser)
gewoonweg zou weggereden zijn indien Sas hem niet had bedreigd; (... )
htt vaststaat dat (eiser) een kokosnoot geworpen heeft in het aangezicht van Sas, op het ogenblik dat
deze naar hem toekwam met het
mes in de hand (...) »;
Overwegende dat uit deze redengeving blijkt dat de appelrechters
als bewezen beschouwen dat Alfons

ser de vernietiging meebrengt van
de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen van de verweerders tegen eiser, die het gevolg zijn
van eerstgenoemde beslissing;

2. van Alfons Sas tegen eiser :
Overwegende dat het arrest aan
verweerder een provisionele vergoeding toekent van een frank, een deskundige benoemt en de kosten aanhoudt;
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;
Overwegende evenwel dat de hierna uit te spreken vernietiging van
de beslissing op de strafvordering
tegen eiser de vernietiging meebrengt van de niet definitieve beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerder tegen hem, die
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het gevolg is van eerstgenoemde beslissing;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de strafvordering
tegen eiser en over de civielrechtelijke vorderingen van de verweerders tegen hem; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; laat een vierde :van
de kosten ten laste van de Staat,
veroordeelt de verweerders elk in
een vierde van diezelfde kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te .Brussel.

verplichtingen; wei moeten gelijktijdig
bestaan de bedrieglijk bewerkte staat
van onvermogen en het daaraan verbonden feit dat de dader niet voldoet
aan zijn verplichtingen (1).
2° Het in art. 490bis bepaalde wanbe-

drijf is een aflopend misdrijf,· dit misdrijf duurt niet voort totdat de dader
een einde maakt aan het door hem bewerkte onvermogen of voldoet aan zijn
verplichtingen (2).
3° De opeenvolgende gedragingen die
het in art. 490bis Sw. bepaalde wanbedrijf opleveren, kunnen, als zij hun
oorsprong vinden in een en dezelfde
opzet, samen een voortgezet misdrijf
vormen (3).

(RENARD)

23 december 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter- Verslaggever: de h. D'Haenens Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. M. Mondelaers en L. Savelkoul,
Hasselt.
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23 december 1986

1° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK
ONVERMOGEN- BEWERKING VAN HET
ONVERMOGEN MISDRIJF.

BESTANDDELEN VAN HET

2° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK
ONVERMOGEN- BEWERKING VAN HET
ONVERMOGEN -

AFLOPEND MISDRIJF.

3° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK
ONVERMOGEN- BEWERKING VAN HET
ONVERMOGEN -

AARD VAN HET MISDRIJF

1o Het in art. 490 bis bepaalde wanbedrijf vereist niet het gelijktijdig bestaan van de ged1·agingen waaruit
blijkt dat de dader zichzelf onvermogend heeft willen maken en van het
niet-voldoen aan de op hem rustende

ARREST

(A.R. nr. 613)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 april 1986 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat eiser een memorie en een << aanvullende » memorie
indiende, die op de griffie van het
Hof respectievelijk werden ontvangen op 13 juni 1986 en op 16 juni
1986; dat elke van die memories een
middel aanvoert, telkens afgeleid uit
de schending van artikel 490bis van
het Strafwetboek;
Over de twee middelen samen,
het middel aangevoerd in de eerste
memorie luidende als volgt : het arrest veroordeelt eiser tot een gevangenisstraf van drie maanden en een geldboete
van 300 frank, vermeerderd met 390 deciemen · per frank en alzo gebracht op
12.000 frank, of een vervangende gevangenisstraf van vijftien dagen, waarbij de
(uitvoering van de) hoofdgevangenisstraf
gedurende een termijn van drie jaar uitgesteld wordt, en tot de kosten; het hof
van beroep houdt in het arrest voor dat
eiser zich schuldig heeft gemaakt aan
bedrieglijk onvermogen, zoals bepaald in
(1) (2) en (3) _zie Cass., 19 nov 1985, A.R. nr
8954 (A.C., 1985-86, nr 181).
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artikel 490bis van het Strafwetboek; het
arrest vermeldt enerzijds : « Overwegende dat in het raam van deze zaak niet
dient te worden onderzocht of (eiser) deze zonderlinge levenswijze voerde met
het oogmerk om aan zijn beiastingverplichtingen te ontsnappen, om te verdoezeien dat hij zich plichtig maakte aan
beiangenneming of aan enig ander misdrijf, maar dat het wei van beiang is te
onderstrepen dat de organisatie van deze
permanente staat van onvermogen bij
(eiser) uitgegroeid is tot een systeem dat
reeds bestond vooraieer de schuidvorderingen van de huidige kiachtdoende partijen ontstaan zijn of minstens werden
ingesteld »; het arrest zegt anderzijds :
« Overwegende dat (eiser) ook aanvoert
dat het bijzonder opzet bedoeid in artikei
490bis van het Strafwetboek ontbreekt,
maar dat integendeel blijkt uit de gedragingen van (eiser), uit de organisatie van
zijn onvermogen, uit het haistarrig weigeren zijn schuiden te voidoen, uit het
zich onttrekken aan zijn verplichtingen,
uit het verbergen van zijn goederen ten
einde het besiag onmogelijk te maken,
dat hij wei degelijk met het in artikei
490bis van het Strafwetboek bedoeide bedrieglijk oogme1 k heeft gehandeid »; ver·
der wordt uitdrukkelijk gezegd : « Overwegende dat (eiser) het recht heeft er
een eigen levenswijze op na te houden
en dat een permanente staat van onvermogen niet strafbaar is, voor zover de
beklaagde op deze wijze niet tracht zich
bedrieglijk te onttrekken aan zijn verplichtingen »; voor de toepassing van artikei 490 bis van het Strafwetboek noodzakelijk is enerzijds daden van bedrieglijk onvermogen te stellen « en » anderzijds niet te voldoen aan zijn verplichtingen; vermits het arrest uitdrukkelijk zegt
dat de staat van onvermogen reeds bestand vooraleer de schuidvorderingen en dus de verplichtingen voorzien in artikei 490bis van het Strafwetboek - ontstaan zijn; het arrest bijgevolg niet naar
recht verantwoordt dat eiser schuldig is
aan een wanbedrijf bepaald bij artikel
490 bis van het Strafwetboek, vermits een
element voor de strafbaarheid van de feiten ontbreekt, namelijk het bestaan van
ve-:plichtingen; het arrest dan ook ten
onrechte het bijzonder opzet bedoeld in
artikel 490bis van het Strafwetboek aanvaardt waar het integendeei, aanneemt
dat op het ogenblik van de door eiser gestelde handelingen er geen verplichtingen bestonden en het arrest trouwens
aanneemt dat een staat van onvermogen
niet strafbaar is;
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het middel aangevoerd in de aanvuiiende memorie iuidende als voigt : het
arrest veroordeelt eiser tot een gevangenisstraf van drie maanden en een geidboete van 300 frank, vermeerderd met
390 deciemen per frank en aizo gebracht
op 12.000 frank, of een vervangende gevangenisstraf van vijftien dagen, waarbij
(de uitvoering van) de hoofdgevangenisstraf gedurende een termijn van drie
jaar uitgesteid wordt, en tot de kosten;
het hof van beroep houdt in het arrest
voor dat eiser zich schuldig heeft gemaakt aan bedrieglijk onvermogen, zoals
bepaald in artikei 490bis van het Strafwetboek; het Hof van Cassatie heeft bij
arrest van 19 november 1985 (R. W:, 16
juni 1986, kol. 2831) beslist dat: « het in
artikei 490bis van het Strafwetboek bepaaide misdrijf is voitooid wanneer de
twee voorwaarden die samen het materieei bestanddeei van het misdrijf uitmaken, verenigd zijn, namelijk het hewerken van het onvermogen en het niet
voidoen aan de verplichtingen; dat het
misdrijf niet voortdurend is in de zin dat
de dader het strafbaar feit zou blijven
piegen totdat hij hetzij aan het door hem
bewerkte onvermogen een einde maakt,
hetzij aan de bedoeide verplichtingen
voidoet »; het misdrijf voorzien bij artikei 490bis van het Strafwetboek is geen
voortdurend misdrijf en de twee materiiHe bestanddeien van het misdrijf moeten tegelijkertijd aanwezig zijn, namelijk
het stellen van de daden zoals bepaald in
artikel 490bis van het Strafwetboek en
het niet voldoen aan de verplichtingen;
uit de motiveringen van het arrest blijkt
dat het hof van beroep aanneemt dat het
onvermogen reeds bestond vooraleer de
verplichtingen ontstonden (zie tekst arrest : << ••• tot een systeem dat reeds bestand vooraleer ... »; dat bijgevolg het arrest ten onrechte het bestaan van een
misdrijf zoals bepaaid bij artikel 490bis
van het Strafwetboek aanneemt waar
een van de materiele bestanddelen ontbreekt en niet samen met het andere
materieel bestanddeel aanwezig is :

Overwegende dat, in strijd met
wat in de middelen wordt aangevoerd, het in artikel 490 bis van het
Strafwetboek bepaalde misdrijf niet
het << tegelijkertijd aanwezig zijn »
vereist van de in dit artikel te exemplatieven titel vermelde gedragingen
waaruit blijkt dat een beklaagde
zich onvermogend heeft willen rnaken en het niet voldoen aan de op
hem rustende verplichtingen maar
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wel van de bedrieglijk bewerkte toeDat de middelen niet kunnen worstand van onvermogen en het daar- den aangenomen;
aan verbonden niet voldoen aan zijn
En overwegende dat de substanverplichtingen;
tiiHe of op straffe van nietigheid
Overwegende dat dit misdrijf niet voorgeschreven rechtsvormen in
voortdurend is in deze zin dat de da- acht zijn genomen en de beslissing
der na de voltrekking van het mis- overeenkomstig de wet is gewezen;
drijf door de vereniging van de toestand van bedrieglijk onvermogen
en het niet voldoen aan zijn verplichtingen het strafbaar feit zou
blijven plegen totdat hij hetzij aan
Om die redenen, verwerpt de
het door hem bewerkte onvermogen voorziening; veroordeelt eiser in de
een einde maakt, hetzij aan de be- kosten.
doelde verplichtingen voldoet; dat
23 december 1986 - 2' kamer - Voorhet misdrijf niet bestaat door het na
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzithet tot stand komen van het mis- ter
- Verslaggever : de h. Holsters drijf enkel laten voortduren van de Gelijkluidende
conclusie van de h. Detoestand van onvermogen en het clercq, advocaat-generaal - Advocaat:
niet voldoen aan de gezegde ver- mr. J. Van de Werf, Mechelen.
plichtingen zonder dat enige verdere
strafbare handeling wordt gesteld;
Overwegende dat de appelrechters
door hun redengeving te kennen gevan dat eiser een reeds van v66r de Nr. 256
hem ten laste gelegde feiten opgebouwd systeem van bedrieglijk on2' KAMER - 23 december 1986
vermogen heeft voortgezet en onderhouden door het plegen van nieuwe
strafbare gedragingen die zijn ver- 1° SPELEN EN WEDDENSCHAPPENmogen verder aan het pand van zijn
KANSSPEL - WANBEDRIJVEN OMSCHREVEN
IN ART. 305 SW. EN IN DE WET VAN 24 OKT.
schuldeisers en aan de regelmatige
1902 - VERBEURDVERKLARING - AARD.
uitwerking van de middelen hun
verleend om de nakoming te eisen
van de door hun schuldenaar aange- 2° STRAF - VERBEURDVERKLARING
KANSSPEL - WANBEDRIJVEN OMSCHREVEN
gane verbintenissen of van de op
IN ART. 305 SW. EN IN DE WET VAN 24 OKT.
hem rustende verplichtingen hebben
1902 - AARD VAN DE VERBEURDVERKLAonttrokken, waarbij het door artikel
RING.
490bis van het Strafwetboek bepaalde misdrijf voltrokken werd door de
vereniging van enerzijds de toe- 3° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN EENSTEMMIGHEID - GEVALLEN WAARIN ZIJ
stand van bedrieglijk onvermogen
IS VEREIST.
en, anderzijds, het ten gevolge daarvan niet voldoen door eiser aan de
op hem rustende verplichtingen, en 4° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN EENSTEMMIGHEID- VERSTEKVONNIS WAARdat al de ten laste van eiser weerBIJ DE EENSTEMMIGHEID WORDT VASTGEhouden gedragingen niet een voortSTELD - ARREST OP VERZET WAARBIJ DE
durend misdrijf opleveren, maar wel
EENSTEMMIGHEID NIET IS VASTGESTELD.
door eenheid van opzet een geheel
van strafbare gedragingen, zijnde 1" en 2" In geval van overtreding van art.
een voortgezet of collectief misdrijf,
305 Sw. of van de wet van 24 okt. 1902,
is de verbeurdverklaring van de gelden
vormen;
of zaken die als inzet bij het spel geDat zij door hun redengeving hun
vonden werden, alsook van de meubebeslissing naar recht verantwoorJen, werktuigen, gereedschappen, toeden;
stellen voor de dienst van het spel
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gebruikt of bestemd, een beveiligingsmaatregel en geen straf; die maatregel
wordt uitgesproken zelfs indien de beklaagde wordt vrijgesproken of indien
de strafvordering door verjaring is vervallen (1).
3" Wanneer de eerste rechter de beklaag-

de heeft vrijgesproken, is nietig de beslissing van de appelrechter die, zonder vast te stellen dat de beslissing
met eenparigheid van stemmen is gewezen, verbeurdverklaring als beveiligingsmaatregel beveelt, nadat hij de
strafvordering verjaard heeft verklaard (2). (Art. 21lbis Sv.)
4" In alle gevallen waarin eenstemmig-

. heid is vereist, moet zij worden vastgesteld door de appelrechter die uitspraak doet op verzet, zelfs indien de
appelrechter, uitspraak doende bij verstek, de eenstemmigheid reeds had
vastgesteld (3). (art. 21lbis Sv.)

(BLATIGERSTE)
ARREST

(A.R. nr. 714)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 mei 1986 op verzet
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel, luidende als
volgt : Onwettigheid van de uitgesproken
verbeurdverklaring. In het arrest van de
zevende kamer van het Hof van Beroep
te Antwerpen van 23 mei 1986 werd de
vervallenverklaring van de strafvordering wegens verjaring vastgesteld. Derhalve heeft het hof van beroep geen expliciete stellingname kunnen nemen be(1) Zie Cass., 13 mei 1985 (Bull. en
Pas., 1895, I, 177) en de cone!. van adv.-gen.
Melot, 15 okt. 1934 (ibid., 1935, I, 16) en 29 jan.
1973 (A.C., 1973, 543); P.E. TROUSSE, Les Novelles, Droit penal, bd. I, dl. I, nr. 903.
(2) Zie Cass., 13 dec. 1977 (A.C., 1978, 456) en
17 nov. 1981, A.R. nr. 6568 (ibid., 1981-82, nr.
178).
(3) Zie Cass., 8 sept. 1982, A.R. nr. 2292
(A.C., 1982-83, nr. 24). De eenstemmigheid
moet des te meer worden vastgesteld als zij in
de verstekbeslissing niet werd vastgesteld.
Cass., 21 sept. 1977 (ibid., 1978, 102) met voetnoot 2.
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treffende de diverse telastleggingen opzichtens beklaagde; niettemin werden tach
de bijzondere verbeurdverklaringen uitgesproken, wat in strijd is met de wet.
Inderdaad hebben de verbeurdverklaringen niet aile hetzelfde rechtskarakter; zij
kunnen hetzij een straf, hetzij een beveiligingsmaatregel, hetzij een schadevergoeding uitmaken, eventueel een gemengd rechtskarakter bezitten; de bijzondere verbeurdverklaring als straf is
een bijkomende straf die slechts kan uitgesproken worden bij veroordeling van
de beklaagde tot een hoofdstraf; zij dus
niet kan uitgesproken worden indien de
beklaagde vrijgesproken wordt of indien
de strafvordering vervallen wordt verklaard; ten deze er geen hoofdstraf is
uitgesproken ten laste van de beklaagde,
zodat de verbeurdverklaring niet kan opgelegd worden als bijkomende straf; de
verbeurdverklaring soms door de wetgever ook wordt omschreven als herstel
voor de schade die een benadeelde heeft
ondergaan; ten deze er geen benadeelde
was, zodat ook om deze reden de verbeurdverklaring (niet) kan uitgesproken
worden. Ten slotte strekt de verbeurdverklaring als beveiligingsmaatregel ertoe gevaarlijke en schadelijke voorwerpen aan de omloop te onttrekken; er
vooreerst diskussie bestaat over het feit
dat de verbeurdverklaring kan gezien
worden als beveiligingsmaatregel en
men algemeen stelt dat de verbeurdverklaring !outer en aileen dient gezien als
straf. Zulks nog expliciet wordt bevestigd
in een arrest van het Hof van Cassatie
van 16 maart 1970 (R.W., 1970-71, blz. 785
en volgende) : « Het onderhavige arrest
getuigt van een zelfde bekommernis : het
volstaat niet het belang van de openbare
gezondheid in te roepen, om a£ te wijken
van de artikelen 42 en 43 van het Strafwetboek (... ). Het Hof gaat eigenlijk een
stap verder door te beslissen dat zelfs al
kan de maatregel beschouwd worden als
een beveiliging van openbaar belang,
toch vertoont hij daarin geen karakter
dat verschilt van het karakter van de
straf. De uitdrukkelijke en ondubbelzinnige wilsbeschikking van de wetgever
volstaat bijgevolg niet meer: de wetgever dient uitdrukkelijk de uitzonderingsmaatregelen voor te schrijven, zo de gebruikelijke rechtsregels niet van toepassing zijn ». Derhalve, mocht het hof van
beroep ten deze de verbeurdverklaring
hebben opgelegd als beveiligingsmaatregel, het uitdrukkelijk had dienen te verwijzen naar de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige wilsbeschikking van de wetgever ter zake; deze uitdrukkelijke en
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zou zijn gestraft, doch enkel dat zou
worden vastgesteld dat de misdrijven bepaald bij artikel 305 van het
Strafwetboek of bij de wet van 24
oktober 1902 werden gepleegd;
Overwegende dat hieruit volgt dat
bedoelde verbeurdverklaring een beveiligingsmaatregel is die in elk geval moet worden uitgesproken indien de rechters vaststellen dat de
overtreding werd gepleegd, zelfs indien de beklaagde wordt vrijgesproken of indien, zoals ten deze, de
strafvordering door verjaring is vervallen;
Overwegende dat de appelrechters
derhalve, zonder schending van de
Overwegende dat het middel er artikelen 305, derde lid, van het
van uitgaat dat de bijzondere ver- Strafwetboek en 6 van de wet van
beurdverklaring, bepaald bij de arti- 24 oktober 1902, niettegenstaande zij
kelen 305, derde lid, van het Straf- de strafvordering vervallen verklawetboek en 6 van de wet van 24 ren door verjaring, vermochten vast
oktober 1902 op het spel, een bijko- te stellen dat de feiten bewezen zijn
mende straf is en dat, nu het arrest en de verbeurdverklaring uit te
de strafvordering vervallen ver- spreken;
klaart door verjaring, die verbeurdDat het middel faalt naar recht;
verklaring, die het karakter heeft
Over het ambtshalve aangevoerde midvan een straf, niet mocht worden
del,
afgeleid uit de schending van artikeuitgesproken;
len 97 van de Grondwet en 21lbis van
Overwegende dat, naar luid van het Wetboek van Strafvordering:
artikel 305, derde lid, van het StrafOverwegende dat de Correctionele
wetboek, de gelden of zaken die als
inzet bij het spel gevonden worden, Rechtank te Hasselt eiser had vrijalsook de meubelen, werktuigen, ge- gesproken van de hem ten laste gereedschappen, toestellen voor de legde feiten;
Overwegende dat, op het hoger
dienst van het spel gebruikt of bestemd, in elk geval verbeurd worden beroep van het openbaar ministerie,
verklaard; dat, naar luid van artikel het hof van beroep, bij arrest van 15
6 van de wet van 24 oktober 1902 op mei 1985 bij verstek gewezen, eiser
het spel, in elk geval van misdrijf, met eenparige stemmen van zijn lede gelden of geldwaardige papieren, .den veroordeelt tot gevangenisstraf
bij het spel ingezet, alsmede de en geldboete, tegen hem ontzetting
meubelen, werktuigen, gereedschap- van rechten uitspreekt en de verpen en toestellen gebruikt of be- beurdverklaring beveelt van de gelstemd voor de dienst der spelen den of zaken die als inzet bij het
worden verbeurdverklaard;
spel werden gevonden, alsook de
Overwegende dat die beide wets- meubelen, werktuigen, gereedschapbepalingen die uitdrukkelijk afwij- pen en toestellen voor de dienst van
ken van de verbeurdverklaring, als het spel gebruikt of bestemd;
Overwegende dat het bestreden
geregeld bij de artikelen 42 en 43
van het Strafwetboek, de rechters ·arrest, na eisers verzet ontvankelijk
ertoe verplichten in elk geval van te hebben verklaard, uitspraak
misdrijf de verbeurdverklaring uit doende bij nieuwe beschikking, de
te spreken; dat derhalve niet is ver- strafvordering vervallen verklaart
eist dat de dader van het misdrijf door verjaring, doch, bij wijze van

ondubbelzinnige wilsbeschikking van de
wetgever ter zake is overigens niet aanwezig; het hof van beroep, mocht het de
verbeurdverklaring hebben gezien als beveiligingsmaatregel, de mogelijkheid had
moeten hebben zich expliciet uit te spreken over het a! dan niet geoorloofd karakter der spelen, waarvan de in beslag
genomen voorwerpen dee! hebben uitgemaakt; het hof van beroep inderdaad de
telastlegging bewezen had moeten verklaren om dan te statueren dat, in het
kader van de veiligheid, het gepast was
de verbeurdverklaring uit te spreken van
de in beslag genomen voorwerpen; door
het verval van de strafvordering is dit
oordeel niet kunnen gebeuren, zodat het
ook onmogelijk was verbeurdverklaring
als beveiligingsmaatregel op te leggen :
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beveiligingsmaatregel, de verbeurdverklaring beveelt van de gelden of
zaken die als inzet bij het spel werden gevonden, alsook de meubelen,
werktuigen, gereedschappen en toestellen voor de dienst van de spelen
gebruikt of bestemd;
Overwegende dat het rechtscollege in hoger beroep dat - na ontvankelijk te hebben verklaard het
verzet van de beklaagde tegen een
vonnis of een arrest bij verstek,
waarbij de door de eerste rechter
vrijgesproken beklaagde wordt veroordeeld tot een straf of een maatregel - uitspraak doet over de waarde van het verzet, de beklaagde
geen straf of maatregel mag opleggen tenzij die beslissing genomen
wordt met eenparige stemmen van
de leden van dit rechtscollege en de
eenparigheid wordt vastgesteld door
het vonnis of ·het arrest op verzet;
dat zulks is vereist zelfs indien het
vonnis of het arrest bij verstek die
eenparigheid had vastgesteld;
Overwegende dat het bestreden
arrest dat, na eisers verzet tegen
het verstekarrest ontvankelijk te
hebben verklaard, bij nieuwe beschikking de verbeurdverklaring uitspreekt die bij het verstekarrest
was bevolen, zonder evenwel vast te
stellen dat die nieuwe beslissing
met eenparige stemmen van de leden van het hof van beroep was genomen, de in het middel vermelde
wetsbepalingen schendt;

Om die redenen, ongeacht het
tweede middel door eiser aangevoerd dat niet tot cassatie zonder
verwijzing kan leiden, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het verbeurdverklaring uitspreekt; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; laat de
kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Gent.
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23 december 1986 - z• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. D'Haenens Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. J. Calewaert, Antwerpen.
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KAMER -

23 december 1986

VOORZIENING IN CASSATIE -

TERMIJN - STRAFZAKEN - ONTVANKELIJKHEID
- BESCHIKKING TOT VERWIJZING MET CORRECTIONALISERING - VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE V66R DE EINDBESLISSING.

Niet ontvankelijk is de voorziening die
door de beklaagde v66r de eindbeslissing is ingesteld tegen .een beschikking van de raadkamer, waartegen hij
niet in verzet kan komen en waarbij
hij wegens een gecorrectionaliseerde
misdaad naar de correctionele rechtbank wordt verwezen (1). (Art. 416 Sv.)

(MUYS)
ARREST

(A.R. nr. 989)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking, op 23 september
1986 gewezen door de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, waarbij eiser verwezen wordt naar de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen;
Overwegende dat die beslissing
slechts een voorbereidende beslissing is en een beslissing van onderzoek;
Dat krachtens artikel 416 van het
Wetboek van Strafvordering de
voorziening die voor de eindbeslis-

1---------------(1) Zie Cass., 17 feb. 1982, A.R. nr. 2185
(A.C., 1981-82, nr. 362), met voetnoot 1, en
Cass., 15 juni 1983, A.R. nr. 3039 (ibid., 1982-83,
nr. 573).

-----CJ
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sing werd ingesteld niet ontvankelijk is;

(FRISING N.V. T. LEEN, RAMAEKERS)
ARREST

(A.R. nr. 5176)

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

26 december 1986

1° VONNISSEN EN ARRESTEN-

BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 774, TWEEDE LID VERPLICHTING VOOR DE RECHTER DE HEROPENING VAN DE DEBATTEN TE BEVELEN ALVORENS DE VORDERING AF TE WIJZEN OP
GROND VAN EEN EXCEPTIE DIE DE PARTIJEN
VOOR HEM NIET HEBBEN AANGEVOERD BEGRIP.

2° RECHT VAN VERDEDIGING -

BURGERLIJKE ZAKEN - GERECHTELIJK WETBOEK, ART. "174, TWEEDE LID - VERPLICHTING VOOR DE RECHTER DE HEROPENING
VAN DE DEBATTEN TE BEVELEN ALVORENS
DE VORDERING AF TE WIJZEN OP GROND VAN
EEN EXCEPTIE DIE DE PARTIJEN VOOR HEM
NIET HEBBEN AANGEVOERD - BEGRIP.

1• en 2• De rechter is verplicht de her-

opening van de debatten te bevelen
Tm>nneer hij een vordering geheel of
ten dele afwijst op grand van een exceptie welke de partijen voor hem niet
hebben opgeworpen, met name wanneer hij beslist dat een incidenteel beroep van de appellant niet toelaatbaar
is, of wanneer hij beslist dat een subsidiaire vordering niet toelaatbaar is
omdat ze tegenstrijdig of onverenigbaar is met een primair gestelde vordering (1).
(1) Zie Cass., 11, 17 en 21 jan., 14 maart en
18 april 1985, A.R. nrs. 4115, 7179, 4584, 7143
en 7248 (A.C., 1984-85, nrs. 283, 289, 298, 424 en
490); Cass., 19 sept. 1985, A.R. nr. 7298
(ibid., 1985-86, nr. 41).

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 maart 1985 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 774, tweede
lid, 1050, 1054, 1138, a·, van het Gerechtelijk Wetboek, van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en
van de artikelen 1317, 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden vonnis het beweerde incidenteel beroep van eiseres,
dat ertoe strekte de handelshuurovereenkomst te horen nietig verklaren op basis
van de artikelen 1116 en 1304 van het
Burgerlijk Wetboek wegens bedrog, niet
toelaatbaar verklaart op grand dat een
incidenteel beroep niet door een appellant maar slechts door een gei'ntimeerde
kan worden aangetekend, na vastgesteld
te hebben dat geen middel tot niet-ontvankelijkheid van huidig beroep - namelijk het beweerde incidenteel beroep
van eiseres - door een der partijen
werd opgeworpen,
terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, de rechter de heropening van
de debatten moet bevelen alvorens de
vordering geheel of gedeeltelijk af te wijzen, op grond van een exceptie die de
partijen voor hem niet hadden ingeroepen en terwijl ten deze de appelrechter
het beweerde incidenteel beroep van eiseres niet toelaatbaar verklaart op grand
van een exceptie van onontvankelijkheid
waarvan het bestreden vonnis vaststelt
dat deze door geen enkele partij werd
opgeworpen, zonder nochtans de debatten te heropenen; zodat het bestreden
vonnis, door het beweerde incidenteel
beroep van eiseres niet toelaatbaar te
verklaren op grond van een exceptie van
onontvankelijkheid waarvan het zelf
vaststelt dat die exceptie door geen enkele partij was opgeworpen, zonder de
debatten te heropenen en zonder derhalve partijen toe te Iaten over deze onontvankelijkheid te concluderen, schending
inhoudt van artikel 774, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek en van het al-
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gemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens artikel
774, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, de rechter de heropening
der debatten moet bevelen alvorens
de vordering geheel of gedeeltelijk
af te wijzen op grond van een exceptie die de partijen voorheen niet
hadden ingeroepen; da~ die dwingende bepaling het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging
wil beveiligen;
Overwegende dat het bestreden
vonnis erop wijst dat eiseres « incidenteel beroep » had ingesteld ten
einde de handelshuurovereenkomst
tussen de partijen gesloten, te horen
nietig verklaren op grond van de artikelen 1116 en 1304 van het Burgerlijk Wetboek;
Dat, na te hebben geconstateerd
dat dienaangaande geen middel van
niet-ontvankelijkheid door een der
partijen werd opgeworpen, het bestreden vonnis, zonder de heropening van de debatten te bevelen,
niettemin van ambtswege beslist dat
bedoelde « incidenteel beroep » niet
toelaatbaar is;
Dat het zodoende artikel 774,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek schendt en het algemeen
rechtsbeginsel van de eerbiediging
van het recht van verdediging miskent;
Dat het onderdeel gegrond is;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1317, 1319,
1322, 1184 en 1234 van het Burgerlijk
Wetboek, 701, 774, tweede lid, 1068 en
1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek,
het algemeen rechtsbeginsel - het beschikkingsbeginsel - dat de partijen in
burgerlijke zaken autonoom de grenzen
van het geschil bepalen, het de rechter
niet toegelaten is ambtshalve het voorwerp of de oorzaak van de vordering te
wijzigen noch een betwisting op te werpen die vreemd is aan de openbare orde
en die door de partijen bij conclusie was
uitgesloten alsook van het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediginfi,
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doordat het bestreden vonnis de vordering van eiseres tot verbreking of ontbinding van de handelshuurovereenkomst
ingesteld bij deurwaardersexploot van 29
december 1982 onontvankelijk verklaart
dienvolgens het hoger beroep van eiseres
ongegrond verklaart op grond: dat de
oorspronkelijke vordering van eiseres
sloeg op de geldigverklaring van een bij
aangetekend schrijven van 30 september
1982 door eiseres gegeven opzegging en
dit v66r 31 maart 1982, bij besluiten verbeterd tot 31 maart 1983, van een handelspand, gelegen te Genk, Hoevezavellaan nr. 64, dienstig voor verkoop van
vleeswaren, enz .... ; dat tevens een huurprijsvermindering vanaf 1 november
1982 gevorderd werd wegens gedeeltelijk
wangenot en dat in ondergeschikte orde,
met voorbehoud voor een begroting van
de schade een eis in stondelijke verbreking der huurovereenkomst ten laste van
de verweerders geformuleerd werd, met
ontslag van eiseres om de door haar betaalde huurgelden te moeten betalen
vanaf 1 november 1982; dat aldus in een
zelfde exploot van gerechtsdeurwaarder
Herman lvo Goeyens, te Maasmechelen,
drie verschillende eisen, waaronder ten
minste een als in tegenstrijd zijnde met
de twee andere, ingeleid werden voor de
eerste rechter; dat de geldigverklaring
van een gegeven opzegging, samen met
een vermindering van de nog lopende
huurprijs, met elkaar verzoenbaar zijn,
doch dat een derde eis in verbreking van
deze zelfde huurovereenkomst niet meer
ontvankelijk is, en dit vanaf het ogenblik
dat hij ingeleid werd; dat in het huidige
geding niet alleen een incidenteel beroep
door eiseres niet kan worden ingeslagen,
maar dat het bestaan erkennen van een
lopende huurovereenkomst, precies omdat men er opzegging aan geeft gedurende een termijn van zes maanden, niet in
.overeenstemming te brengen is met een,
bij eenzelfde exploot, al weze het in ondergeschikte orde, vordering tot onmiddellijke verbreking en dit zelfs met terugwerkende kracht van deze zelfde
huurovereenkomst; dat waar de eerste
rechter de eis tot ontbinding als ongegrond afwees, deze eis van in den beginne af als niet toelaatbaar en dus als niet
ontvankelijk hadde dienen aanzien, daar
volkomen in strijd en niet verzoenbaar
met de vraag tot geldigverklaring van
een opzegging, of eveneens, met een verzoek tot een vermindering van de huurprijs ingevolge deze huurceel verschuldigd wegens enig wangenot, daar dit
wangenot immers ook slaat op de wijze
van gebruikmaken of kunnen gebruiken
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van een pand, waaromtrent een rechtsgeldige overeenkomst bestaat en verder
blijft bestaan en waarvan impliciet dus
de voortzetting van het genot gevorderd
wordt, vermits slechts een gedeeltelijke
vermindering van de als tegenprestatie
verschuldigde betaling van de huurprijs
gevorderd wordt, waarmede echter de eis
tot ontbinding dezer zelfde overeenkomst
onmogelijk samen aan de rechtbank kan
worden gevraagd en dan nog bij middel
van een zelfde exploot; dat reeds onmiddellijk op het verzoekschrift strekkend
tot hoger beroep, door eiseres afgezien
wordt van haar eerste eis welke strekte
tot het horen geldig verklaren van de
door haar gegeven opzegging van de lopende huurovereenkomst, waarvan haar
dan ook akte dient verleend, ook al vergeet ze dat te vragen; dat de eis tot verbreking of ontbinding der huurovereenkomst, tot staving waarvan in hoger
beroep allerhande verzonnen of niet verzonnen voorstellingen van zaken gegeven worden, maar juridisch en zelfs eenvoudigweg, bij een zelfde exploot ingeleid, waarbij de rechtsgeldigheid dezer
zelfde huurovereenkomst erkend en,
mits vermindering van de huurprijs,
zelfs de voortzetting dezer zelfde huurovereenkomst gevraagd wordt, van de in
den beginne als totaal tegenstrijdig met
het eerste gevraagde, alzo onverzoenbaar
met de hoofdeisen en onmogelijk ermede
samengaande, dus niet toelaatbaar en
onontvankelijk hadde dienen verklaard
te worden,
terwijl, ...

ring tot verbreking of ontbinding van de
huurovereenkomst wegens een beweerde
tegenstrijdigheid en onverzoenbaarheid
van deze vordering met de in hoofdorde
gestelde eis tot geldigverklaring van een
opzegging en de eis tot vermindering
van de huurprijs; zodat het bestreden
vonnis door in deze omstandigheden
niettemin, ambtshalve, de voormelde tegenstrijdigheid en onverzoenbaarheid op
te werpen en te oordelen dat de verdering tot verbreking of ontbinding van de
huurovereenkomst niet toelaatbaar en
onontvankelijk was precies omwille van
voormelde tegenstrijdigheid of onverzoenbaarheid met andere bij een zelfde
exploot ingestelde vorderingen, zonder
de debatten te heropenen en partijen aldus toe te Iaten omtrent die beweerde tegenstrijdigheid hun verweermiddelen te
Iaten gelden, schending inhoudt van artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, van het bovengenoemd rechtsbeginsel - beschikkingsbeginsel - van
artikel 1138, 2", van het Gerechtelijk Wethoek en van het algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging;

tweede onderdeel, artikel 774, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek evenals het algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging aan de rechter de
verplichting oplegt de debatten te heropenen alvorens de vordering geheel of
gedeeltelijk af te wijzen op grond van
een exceptie die de partijen voor hem
niet hadden ingeroepen; krachtens een
algemeen rechtsbeginsel - het beschikkingsbeginsel - onder meer bekrachtigd
door artikel 1138, 2", van het Gerechtelijk
Wetboek, de partijen in burgerlijke zaken autonoom de grenzen van het geschil bepalen, het de rechter niet staat
ambtshalve het voorwerp of de oorzaak
van de vordering te wijzigen noch een
betwisting op te werpen die door de partijen bij conclusie was uitgesloten; en
t~rwijl geen van de partijen noch voor
de vrederechter noch voor de appelrechter gewag maakten van een gebeur!ijke
onontvankelijkheid van de door eiseres
in ondergeschikte orde ingestelde vorde-

Dat de partijen noch voor de vrederechter noch voor de appelrechter
gewag maakten van een gebeurlijke
niet-ontvankelijkheid van die subsidiaire vordering;

derde onderdeel, ...

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat subsidiair, zowel
in eerste aanleg als in hager beroep,
een vordering werd ingesteld tot
verbreking of ontbinding van de
huurovereenkomst;

Dat het bestreden vonnis ambtshalve bedoelde vordering niet ontvankelijk verklaart, om reden van
tegenstrijdigheid en onverzoenbaarheid met de primair gestelde eisen
tot geldigverklaring van een opzegging en tot vermindering van de
huurprijs, zonder de debatten te
heropenen;
Dat het zodoende artikel 174,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre
het hoofdberoep van eiseres ontvankelijk wordt verklaard en aan eiseres akte wordt gegeven dat zij afziet
van haar oorspronkelijke eis in geldigverklaring van haar opzegging;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Hasselt, zitting
houdende in hoger beroep.
26 december 1986 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con"
clusie van de h. Krings, procureur-generaal - Advocaat: mr. De Gryse.
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29 december 1986

1° NIEUWE VORDERING -

VORDERING
GEGROND OP EEN IN DE DAGVAARDING AAN·
GEWEZEN FElT.

2° VERJ ARING -

BURGERLIJKE ZAKEN STUITING - DAGVAARDING - GEVOLGEN
VOOR DE BIJ DE DAGVAARDING INGELEIDE
VORDERING ALSMEDE VOOR DE VORDERIN·
GEN DIE VIRTUEEL DAARIN ZIJN BEGREPEN.

1" De rechter die vaststelt dat een werk-

nemer, luidens zijn dagvaarding enerzijds, een aanvullende opzeggi~gsver
goeding vorderde gelijk aan zeven
maanden loon, op grand van een totale
vergoeding van eenentwintig maanden
en, anderzijds, een aanvullende vergoeding van 100.000 frank wegens onrechtmatig ontslag, beslist wettig dat
de bij conclusie ingestelde vorderingen
strekkende tot het bekomen van een
aanvullende vergoeding van tweeenveertig maanden en tot het niet veroordeeld worden om het gedeelte van
de hem reeds betaalde opzeggingsvergoeding terug te betalen, ontvankelijk
zijn. (Art. 807 Ger.W.)
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2" De dagvaarding stuit de verjaring

voor de vordering die zij inleidt en
voor de vorderingen die virtueel daarin
zijn begrepen (1).

(« COLLEGE ARCHIEPISCOPAL CARDINAL MER·
CIER • V.Z.W. T. DUBUCQ)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7619)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 juni 1985 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 807 van het Gerecbtelijk Wetboek, 1319, 1320, 1322 2246
van bet Burgerlijk Wetboek en 15 van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het arrest, na te bebben gezegd dat « (verweerster) in de dagvaarding een aanvullende vergoeding van 7
maanden (...) en een vergoeding wegens
onregelmatig ontslag vorderde » en dat
« d~e vordering bij conclusie (was) uitgebreid (... ) met de aanspraak op bezoldiging tot aan de pensioenleeftijd (...) »,
met verwerping van de argumentatie
(van eiseres) ten betoge dat laatstgenoemde vordering niet ontvankelijk of
verjaard was, beslist dat « (verweerster)
bij conclusie enkel (...) een aanvullende
opzeggingsvergoeding vordert die op 42
maanden loon is geraamd; dat die vordering op een in de dagvaarding aangeV?erd feit (bet ontslag) berust; (...) dat
d1e vordering ontvankelijk is; dat die
vordering, aangezien zij een gewone uitbreiding van de boofdvordering is niet
verjaard is en in elke stand van b~t geding, ook in boger beroep, kan worden
ingesteld »,
terwijl, eerste onderdeel, verweerster
in baar appelconclusie betoogde dat
« (baar) indienstneming, beboudens dringende reden, geldt tot baar pensioen (... ),
dat zij voor bepaalde duur (in dienst was
genomen) », dat « ontslag met opzegging _
door de werkgever, wegens baar vaste
beno~ming uitgesloten was (... ) ~. dat
« artikel 40, § 1, van de wet van 3 juli
1978 ( ... ), niettegenstaande de regels van
bet statuut, moet worden toegepast in
(1) Cass., 9 april 1981,
(A.C., 1980-81, nr. 460).
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zoverre het de benadeelde partij recht
geeft op een vergoeding die gelijk is aan
het bedrag van de bezoldiging lopende
tot aan het bereiken van het pensioen,
zonder echter ( ...) het dubbele te mogen
overtreffen van de bezoldiging die overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn die in acht had moeten
worden genomen, indien de overeenkomst
zonder tijdsbepaling was gesloten » en
dat het gevorderde bedrag, nu de rechter
« de duur (sic) van de vergoeding (...), die
was verschuldigd indien de overeenkomst
voor onbepaalde tijd was gesloten, op
21 maanden had vastgesteld », 42 maanden loon bedroeg; verweerster aldus aanvoerde dat zij, aangezien haar overeenkomst voor een bepaalde tijd was gesloten, recht had, niet op een « aanvullende
opzeggingsvergoeding », maar op de bezoldiging verschuldigd tot de pensioenleeftijd - dat wil zeggen op de uitvoering van haar overeenkomst in specifieke vorm -; indien zij haar vordering tot
een bedrag gelijk aan 42 maanden loon
had beperkt, dit niet gebeurde omdat zij
oordeelde recht te hebben op een opzeggingstermijn van 42 maanden, maar omdat, met toepassing van de regels inzake
de be(Hndiging van een overeenkomst
voor bepaalde tijd v66r het verstrijken
van de termijn, het bedrag van de in dat
geval verschuldigde vergoeding het dubbele niet mag overtreffen van hetgeen
verschuldigd zou zijn geweest indien de
overeenkomst zonder tijdsbepaling was
gesloten; daaruit volgt dat het arrest niet
zonder miskenning van de bewijskracht
van de conclusie van verweerster kan
stellen dat « (verweerster) in haar conclusie enkel een aanvullende opzeggingsvergoeding vordert, die op 42 maanden
loon wordt geraamd », hoewel zij in werkelijkheid, door wijziging van haar oorspronkelijke vordering, daarin geen vergoeding wegens te korte opzeggingstermijn meer vorderde (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);

tweede onderdeel, de vordering die
voor de rechter aanhangig is weliswaar
bij conclusie kan worden uitgebreid of
gewijzigd, op voorwaarde echter dat deze
berust op een feit of een akte in de dagvaarding aangevoerd (artikel 807 van het
Gerechtelijk Wetboek); wanneer de oorspronkelijke vordering de betaling van
een aanvullende opzeggingsvergoeding
beoogt, het in de dagvaarding aangevoerde feit de te korte opzeggingstermijn is
en niet de onregelmatigheid of, a fortiori,
de nietigheid van het ontslag; de vorde-
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ring die de werknemer in de loop van
het geding instelt, en die de betaling beoogt van het tot de vervaldag van een
termijn (de pensioenleeftijd) verschuldigde loon, omdat de werknemer, nu hij
oordeelt een verkregen recht te hebben
op vaste benoeming, zijn betrekking niet
kon verliezen v66r de vervaldag van die
termijn (behoudens het geval van afzetting of terugkeer naar een voorlopige
aanstelling), gegrond is op het feit van
het bestaan van een vaste benoeming,
dat wil zeggen op een feit dat verschilt
van het in de dagvaarding aangevoerde
feit; het arrest ten deze vaststelt dat
« (verweerster) in de dagvaarding een
aanvullende vergoeding van 7 maanden
vorderde, op grond van een totale evaluatie van 21 maanden, waarvan 14 arbeidsmaanden ... », maar dat die vordering bij conclusie « is "uitgebreid" door
de aanspraak op wedde tot aan de pensioenleeftijd; de nieuwe vordering aldus
niet berustte op het in de dagvaarding
aangevoerde feit, te weten de te korte
opzeggingstermijn, maar op het feit dat
het ontslag van verweerster nietig was,
vermits zij vast benoemd was; daaruit
volgt dat het arrest niet wettig kan beslissen dat de door verweerster bij conclusie ingestelde nieuwe vordering « op
een in de dagvaarding aangevoerd feit
(het ontslag) » berustte en derhalve ontvankelijk was, hoewel zij in de oorspronkelijke dagvaarding niet was gesteld
(schending van van artikel 807 van het
Gerechtelijk Wetboek);
derde onderdeel, de rechtsvorderingen,
die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan,
een jaar na het eindigen van de overeenkomst verjaren; de dagvaarding het verloop van die verjaringsterrr,:jn stuit (artikel 2246 van het Burgerlijk Wetboek);
die stuiting niet enkel van toepassing is
op de vordering die bij deze dagvaarding
wordt ingesteld, maar ook op de vorderingen die daarin virtueel zijn begrepen;
zij derhalve niet geldt voor de vorderingen die niet virtueel begrepen zijn in de
vordering die door de dagvaarding is ingesteld; daaruit volgt dat een nieuwe vordering op grond van de arbeidsovereenkomst, die, met toepassing van artikel
807 van het Gerechtelijk Wetboek, in de
loop van het geding is ingesteld, maar
meer dan een jaar na de beeindiging van
die overeenkomst, verjaard is, nu zij niet
virtueel begrepen is in de bij de dagvaarding ingestelde vordering; een in de loop
van het geding ingestelde vordering, die
de betaling beoogt van het tot aan de
pensioenleeftijd verschuldigde loon, en
waarvan het bestaan van een vaste be-
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noeming de oorzaak is, niet virtueel be- de toepassing van artikel 40, § 1, van
grepen is in de eis die is ingesteld do?.r ·de Arbeidsovereenkomstenwet van 3
de recbtsvordering die enkel bet verkrrJ- juli 1978 vorderde, dat wil zeggen
gen van een aanvu!lende opzeggingsver- dat haar recht zou worden erkend
goeding beoogt op grand dat d~ betekeJ?-de opzeggingstermijn te kort rs; daarmt « op een vergoeding die gelijk is aan
volgt dat bet arrest, dat vaststelt dat het bedrag van de bezoldiging verschuldigd tot aan het bereiken van
« (verweerster) in baar dagvaarding een
aanvullende vergoeding van 7 maanden het pensioen, zonder echter het dubvorderde » en dat die vordering is uitge- bele te mogen overtreffen van de bebreid « door de aanspraak op wedde tot zoldiging die overeenstemt met de
aan de pensioenleeftijd », niet zonder duur van de opzeggingstermijn die
schending van de regels inzake de verja- in acht had moeten worden genaring van de recbtsvordering uit. ~e arbeidsovereenkomst en van de stmtmg er- men indien de overeenkomst zonder
van door een recbtsvordering, kan beslis- tijdsbepaling was gesloten » en dat
sen dat verweersters « uitgebreide ". dit bedrag haar zou worden betaald
vordering niet was verjaax:~.. h.o~wel ze zonder aftrek van de reeds door de
meer dan een jaar na de beemd1gmg van werkgever betaalde sommen;
de arbeidsovereenkomst bij conclusie
Overwegende dat het arrest, dat
was ingesteld (schending van de artikelen 15 van de wet van 3 juli 1978 en 2246 zegt, enerzijds, dat eiseres ~etoogde
van het Burgerlijk Wetboek) :
dat verweerster de vordermg had

Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvank~lijk
heid hieruit afgeleid dat het m1ddel
zonder belang is, nu het kritiek oefent op een ten overvloede gegeven
motivering van het arrest, door als
enige grief aan te voeren dat het arrest een vordering ontvankelijk verklaart die zogezegd nieuw was omdat zij geen aanvullende opzeggingsvergoeding betrof, terwijl die vordering niet is ingewilligd :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres voor het arbeidshof
betoogde dat de vordering « tot betaling van het "saldo .~ ... ) van de ~t
aan de pensioenleeftiJd verschuldxgde bezoldiging" niet ontvankelijk en
verjaard is »; dat het arr~st dat verweer afwijst door het motief dat verweerster « bij incidenteel beroep enkel een aanvullende opzeggingsvergoeding vraagt »;
Dat het middel, dat het arrest verwijt de vordering in die bewoordingen te hebben omschreven om het
verweer af te wijzen, niet van belang is ontbloot;
Dat de grand van niet-ontvankelijkJ:?.eid niet kan worden aangenomen;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat verweers~er, in
haar conclusie voor het arbe1dshof,

uitgebreid « tot de betaling van het
saldo van de tot aan de pensioen..
leeftijd verschuldigde bezoldiging "
en dat die vordering was verjaard
en, anderzijds, dat verweerster bij
incidenteel hager beroep « alleen
een aanvullende opzeggingsvergoeding vorderde die op 42 maanden is
geraamd >>, de bewijskracht van de
in het middel aangewezen conclusie
niet miskent;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, naar luid van
artikel 807 van het Gerechtelijk
Wetboek, een vordering die voor de
rechter aanhangig is, kan uitgebreid
of gewijzigd worden, indien de nieuwe op tegenspraak genomen conclusie~ berusten op een feit of akte in
de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving
verschillend is;
Overwegende dat het arrest zegt
dat « verweerster in haar dagvaarding een aanvullende opzeggingsvergoeding van zeven maanden loon
vorderde, op grond van een totale
raming van 21 maanden waarvan 14
arbeidsmaanden, en een aanvullende vergoeding van 100.000 frank wegens onrechtmatig ontslag >>;
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Overwegende dat het arrest, door
te zeggen, enerzijds, dat de vordering tot het bekomen van een aanvullende opzeggingsvergoeding gelijk aan 42 maanden, op het in de
dagvaarding aangevoerde feit van
het ontslag is gegrond, en dat, anderzijds, de vordering tot niet-terugbetaling van het reeds betaalde gedeelte van de opzeggingsvergoeding
gegrond is op de vordering tot schadevergoeding wegens het onrechtmatig ontslag, wettig beslist dat die
vorderingen ontvankelijk zijn;

Nr. 260
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KAMER -

29 december 1986

BEROEPSZIEKTE -

BLUVENDE ARBEIDS·
ONGESCHIKTHEID - IN AANMERKING TE NEMEN ELEMENTEN - RUSTPENSIOEN.

Het genot van een rustpensioen komt
niet in aanmerking als element ter bepaling van de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door
een beroepsziekte (1). (Art. 35 Beroepsziektenwet.)

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de in het
antwoord op het tweede onderdeel
weergegeven consideransen volgt
dat het arbeidshof aanneemt dat de
vordering tot het bekomen van de
aanvullende bedragen virtueel in de
oorspronkelijke vordering was begrepen;

(FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN
T. DISPENZA)

(A.R. nr. 7657)
29 december 1986 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Houtekier.

Overwegende dat het arrest bijgevolg wettig beslist dat de voormelde
dagvaarding de verj aring he eft gestuit met betrekking tot de vordering tot het bekomen van die bedragen en dat die vordering niet is
verjaard;

Nr. 261

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

1° BEWIJS -

2'

KAMER -

30 december 1986

BEWIJS DOOR GESCHRIFT STRAFZAKEN- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- AANVAARDING DOOR EEN ADVOCAAT
VAN EEN VOORSTEL TOT DADING - VONNIS
GEGROND OP HET AKKOORD VAN DE PARTIJ
ZELF - GEVOLG.

2° ADVOCAAT -

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
29 december 1986 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Cha.tel, eerste voorzitter Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. De Bruyn en Draps.

AANVAARDING VAN EEN
VOORSTEL TOT DADING - BRIEF GERICHT
TOT DE ADVOCAAT VAN DE TEGENPARTIJ GEVOLGEN.

1" en 2" Wanneer een advocaat, in een tot

de advocaat van de tegenpartij gerichte brief, een voorstel tot dading
aanvaardt, miskent de rechter, die beslist dat de partij zelf zich akkoord

1----------------(1) Cass., 29 sept. 1986, A.R. nr. b249, supr

nr. 54.
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verklaarde, de bewijskracht van die
brief, indien hij niet vaststelt dat de
schrijver van de brief optrad als lasthebber van zijn client (1).

(DRUART T. TENTENIEZ)

Nr. 261

meer de interesten en de kosten. Partij
Tenteniez kan hiervoor in generlei mate
aansprakelijk worden gesteld. De rechtbank is dan ook van oordeel dat partij
Druart gebonden is door haar akkoord
gegeven op 29 mei en 21 juni 1984 omtrent de totale schadevergoeding van
266.843 frank met inbegrip van de vergoedende interesten,

ARREST

(A.R. nr. 289)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 december 1985 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde;
Overwegende dat het vonnis enkel
uitspraak doet over de civielrechtelijke vordering van eiser tegen verweerder;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1316, 1319, 1320,
1322, 1338, 1341, 1985, 2044, 2048 van het
Burgerlijk Wetboek, 440, 824 en 1045 van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis verweerder veroordeelt om aan eiser een bedrag
te betalen van 266.843 frank en het meer
gevorderde verwerpt, op de gronden dat
verweerder terecht stelt dat de eerste
rechter ten onrechte 59.715 frank B.T.W.
had toegekend daar waar slechts een bedrag van 39.500 frank B.T.W. mocht worden weerhouden aangezien de B.T.W.
slechts kon toegekend worden tot beloop
van en in de mate dat de waarde van het
vervangingsvoertuig de waarde van het
vervangen voertuig niet te boven gaat.
Bij schrijven van 29 mei 1984 verklaarde
partij Druart zich akkoord met deze restriktie en stuurde op basis van deze
rechtzetting een gewijzigde afrekening
naar de tegenpartij Tenteniez voor een
totaal bedrag van 266.843 frank. Aldus
overhandigde partij Tenteniez aan partij
Druart op 21 juni 1984 een kwijtschrift
op basis van de definitieve eindafrekening die partij Druart zelf had opgesteld.
Om voor de rechtbank ongekende redenen weigerde Druart het kwijtschrift ten
belope van 266.843 frank tijdig en· regelmatig terug te sturen aan partij Tenteniez doch stelde een jaar later een
nieuwe schade-eis van 407.092 frank,
(1) Zie Cass., 24 nov. 1983, A.R. nr. 6926
(A.C., 1983-84, nr. 169) en 5 april 1984, A.R.
nr 4138 (ibid., 1983-84, nr 451 ).

terwijl, eerste onderdeel, de brief van
29 mei 1984 (stuk 12, kaft 8) niet ondertekend is door eiser Druart maar door zijn
toenmalige raadsman, en de brief van 21
juni 1984 (stuk 14, kaft 8) aan deze
raadsman gericht is, zodat het bestreden
vonnis, door te beslissen dat eiser Druart
zich door die brieven akkoord verklaard
heeft met het schadebedrag van 266.843
frank, de bewijskracht dezer stukken
miskent (schending van de artikelen
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek), dat een dading daarbij bij geschrift moet vastgesteld worden, hetgeen
ter zake niet het geval is daar de brieven
enkel tussen raadslieden gewisseld werden (schending van de artikelen 2044 en
2046 van het Burgerlijk Wetboek);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de briefwisseling waarop het bestreden vonnis
zijn beslissing laat steunen niet uitging van eiser noch aan hem was
gericht, doch uitsluitend gevoerd
werd tussen de toenmalige raadsman van eiser en de raadsman van
verweerder;
Overwegende dat bet bestreden
vonnis niet vaststelt dat eisers toenmalige raadsman als Iasthebber zou
hebben gehandeld;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, door te oordelen dat: << ( ... )
bij schrijven van 29 mei 1984 partij
Druart (eiser) zich akkoord (verklaarde) met deze restriktie en op
basis van deze rechtzetting een gewijzigde afrekening (stuurde) naar
de tegenpartij Tenteniez voor een
totaal bedrag van 266.843 frank », en
aldus die brief te beschouwen als
een akkoord vanwege eiser zelf, de
bewijskracht ervan miskent;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

-r-:-·--------- --
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Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat om de overige onderdelen van het middel te onderzoeken, vernietigt het bestreden vonnis;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde vonnis; veroordeelt
verweerder in de kosten; verwijst de
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Gent, zitting houdende in
hoger beroep.
30 december 1986 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.
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KAMER -

30 december 1986

1° MUNTEN EN BANKBILJETI'EN
NAMAKING VAN BANKBIWE'ITEN VAN HET MISDRIJF.

DUUR

3" Wanneer een exploot niet aan de be-

klaagde in persoon kon worden betekend en deze zijn woonplaats heeft
verlaten zonder zijn nieuwe verblijfplaats te hebbenbekend gemaakt, kan
het afschrift van het exploot, overeenkomstig art. 37 Ger. W:, worden afgegeven op het politiecommissariaat (2}.
(ENGELEN, HEUVELMANS, VANDER MAST E.A.)
ARREST

(A.R. nrs. 886 en 954}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 1986 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen, en op het bestreden arrest, op 1
oktober 1986 op verzet door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen ingeschreven onder de nummers 886 en 954 van de algemene
rol betrekking hebben op dezelfde
zaak, dat er aanleiding is ze samen
te voegen;
A. W at betreft de voorzieningen
tegen het arrest van 27 juni 1986 :

2° VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - NAMAKING VAN BANKBIWETTEN - AANVANG VAN DE VERJAR!NGSTERMIJN.

V. Op de voorziening van Johanna
Heuvelmans :

en 2" Het misdrijf « namaking van
bankbiljetten », bedoeld in art. 173
Sw., duurt voort zolang het door de
vervalser beoogde doel niet geheel is
bereikt of zolang de namaking, behoudens verzet van zijn kant, het nuttig
gevolg heeft dat hij ervan verwachtte,
zodat de verjaring van de strafvordering pas begint te lopen vanaf de laatste uitgifte van een nagemaakt bankbiljet (1).

Over de beide middelen samen :
het eerste, afgeleid uit de schending
van de artikelen 21 en 22 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het arrest stelt dat: « de verjaring van de strafvordering van de tenlastelegging A geldig werd gestuit door het
uitstel van de behandeling van de zaak
door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen op 7 oktober 1983. Jan Rypens
aanvoert dat de namaking of de vervalsing van de 100-dollar-biljetten niet werd
gepleegd tussen 31 december 1979 en 26
oktober 1980 maar tussen 31 december
1979 en eind september 1980, uiterlijk 3
a 4 oktober 1980; inderdaad uit de hotelrekening van W. Pruvoost dient te worden afgeleid dat hij en Heuvelmans op

(1) Raadp!. Cass., 4 maart 1986, A.R. nr 9496
(A.C., 1985-86, nr 423).

(2) Zie Cass., 22 mei 1980 (A.C:, 1979-80,
nr. 598) en l feb. 1982, A.R. nr 6480
(ibid., 1981-82, nr 328).

3° BETEKENING VAN EXPLOTEN STRAFZAKEN - BEKLAAGDE DIE ZIJN WOONPLAATS HEEFT VERLATEN ZONDER ZIJN VERBLIJFPLAATS BEKEND TE MAKEN - AFGIFTE
VAN HET AFSCHRIFT VAN HET EXPLOOT OP
HET POLITIECOMMISSAR!AAT WEITIGHEID.

1"
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29 of 30 september 1980 naar Frankrijk
zijn gereisd en dat op dat ogenblik het
drukken van de valse dollars was gestaakt; de beklaagde echter ten onrechte
een onderscheid maakt tussen de vervaardiging van de valse biljetten en de
uitgifte ervan. (...); de criminele activiteit
van de hoofddaders, namelijk W. Pruvoost, J. Heuvelmans en J. Rypens niet
louter bestond in het vervaardigen van
valse bankbiljetten, maar deze biljetten
vervaardigd werden met het oog op de
uitgifte ervan, deze uitgifte (...) het noodzakelijk en logische uitvloeisel was van
de vervaardiging; ( ...) de uitgifte van valse bankbiljetten nog niet was voltooid op
25 oktober 1980 zodat de verjaring van
de strafvordering van de feiten van de
tenlastelegging A tijdig werd gestuit
door het uitstellen van de behandeling
van de zaak door de correctionele rechtbank op 7 oktober 1983 »,
terwijl het bestreden arrest beaamt
dat uit de hotelrekeningen van W. Pruvoost dient afgeleid te worden dat hij en
eiseres op 29 of 30 september 1980 zijn
gereisd naar Frankrijk en dat op dat
ogenblik het drukken van de valse dollars was gestaakt. Eiserrs enkel wordt
vervolgd voor het vervalHm van Amerikaanse 100-dollarbiljetten met toepassing
van artikel 173 van het Strafwetboek.
Het bestreden arrest ten onrechte stelt
dat het vervalsen van bankbiljetten tevens de uitgifte ervan inhoudt (zie tweede middel). Aangezien het arrest van 27
juni 1986 terecht stelt dat de vervalsing
eindigde op 29 of 30 september 1980, de
eerste termijn van 3 jaar dan ook liep
tot 29 of .'30 september 1983 en de laatste
geldige stuiting dan ook dateert van 13
mei 1983 en niet van 7 oktober 1983, zoals wordt gesteld in het bestreden arrest. ·
Op het ogenblik van het arrest van 27 juni 1986 waren dan ook reeds meer dan
drie jaar verlopen sedert de stuiting op
13 mei 1983, zodat de vordering bijgevolg
verjaard is. De hele redenering in het
bestreden arrest vloeit voort uit een
schending van artikel 173 van het Strafwetboek dat dan op zijn beurt aanleiding
geeft tot schending van de artikelen 21
en 22 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering met betrekking
tot de verjaring in strafzaken, zodat het
bestreden arrest deze artikelen 21 en 22
schendt;
het tweede, afgeleid uit de schending
van artikel 173 van het Strafwetboek,
doordat het bestreden arrest stelt dat :
« beklaagde Rypens Jan ten onrechte
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een onderscheid maakte tussen de vervaardiging van valse biljetten en de uitgifte ervan; de uitgifte van de biljetten
door de daders van de vervalsingen de
normale voortzetting is van hun bedrieglijl{e activiteit en ze er een geheel mee
vormt, zodanig zelfs dat de wetgever
daarvoor geen afzonderlijke bestraffing
heeft bepaald daar het om een en hetzelfde misdrijf gaat in hoofde van de daders •· Het arrest stelt dat, zoals bij valsheid in geschriften, de vervaardiging van
valse bankbiljetten en de uitgifte ervan
een en hetzelfde misdrijf uitmaken, '

tervvijl, eerste onderdeel, eiseres enkel
werd vervolgd voor het vervaardigen van
valse dollarbiljetten (artikel 173 van het
Strafwetboek); zij nooit werd vervolgd
voor de uitgifte van valse biljetten (artikel 176 van het Strafwetboek). Het Strafwetboek voorziet twee onderscheiden artikelen betreffende enerzijds de vervalsing (artikel 173) en anderzijds de uitgifte van valse biljetten (artikel 176). De
uitgifte en/of poging tot uitgifte wordt
niet strafbaar gesteld bij artikel 173 van
het Strafwetboek, artikel waarvoor eise·
res werd vervolgd. Eiseres kan dan ook
enkel veroordeeld worden wegens overtreding van artikel 173 van het Strafwetboek, aktiviteiten welke een einde namen volgens het bestreden arrest op 29
of 30 september 1980. Om de begindatum, waarop de verjaring begint te !open, vast te stellen, kan dan ook enkel
en aileen rekening gehouden worden
met de datum waarop eiseres een laatste
effektieve daad van namaking en/of vervalsing heeft gepleegd, zijnde 29 of 30
september 1980, terwijl geen rekening
kan gehouden worden met daden van
uitgifte en/of poging tot uitgifte, gezien
eiseres hiervoor niet werd vervolgd;
tweede onderdeel, het bestreden arrest
geeft een verkeerde interpretatie van artikel 173 van het Strafwetboek, daar
waar het stelt dat het vervaardigen van
valse bankbiljetten eveneens de uitgifte
ervan inhoudt in hoofde van de vervaardiger van de biljetten, zelfs indien hij
zich niet met de uitgifte ervan heeft beziggehouden; het Belgisch strafrecht een
wettelijk en strikt recht is, een recht dat
streng dient uitgelegd te worden; ten deze voorziet het Strafwetboek twee duidelijke artikelen, namelijk artikel 173: met
betrekking tot vervalsing, en artikel 176:
met betrekking tot uitgifte of poging tot
uitgifte van valse biljetten. De normale
betekenis van vervalsen of uitgeven is
duidelijk : vervalsen betekent namaken,
uitgeven betekent in omloop brengen, op

-~
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de markt brengen
Het bestreden arrest stelt dan ook ten onrechte dat de
vervalsing de uitgifte impliceert. Hiervoor kan nergens, noch in rechtspraak,
noch in rechtsleer, steun gevonden worden. Indien men eiseres meende te kunnen vervolgen voor uitgifte, wat niet is
gebeurd, dan had men dienen te dagvaarden zowel op basis van artikel 173
als van artikel 176 van het Strafwetboek.
De bewoordingen van artikel 173 zijn
echter zeer duidelijk en kunnen onmogelijk ge'interpreteerd worden als betrekking hebbende op zowel de vervalsing
als de uitgifte of poging tot uitgifte. Zulke interpretatie maakt een schending uit
van artikel 173 van het Strafwetboek dat
op dit punt zeer duidelijk is;
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rest artikel 173 van het Strafwetboek
schendt:

Overwegende dat de namaking of
vervalsing van biljetten aan toonder
in de zin van artikel 173 van het
Strafwetboek en de uitgifte ervan,
hetzij door de namaker of vervalser
zelf, hetzij door een derde, wat de
vervalser of de namaker betreft, een
enkel voortgezet misdrijf oplevert;
dat daarentegen artikel 176 van het
Strafwetboek enkel de uitgifte van
vervalste of nagemaakte biljetten
aan toonder als een afzonderlijk
misdrijf strafbaar stelt, indien ze gedaan wordt door een derde die geen
deel heeft genomen aan de vervalderde onderdeel, het bestreden arrest sing of de namaak zelf, doch hanverwijst naar de betichting van valsheid delt in overleg met de vervalsers of
in geschrifte en stelt ten onrechte dat hun medeplichtigen;
valsheid in geschrifte tevens het gebruik
Overwegende dat hieruit volgt dat
ervan inhoudt zodat naar analogie het het misdrijf bepaald bij artikel 173
vervaardigen van valse biljetten even- van het Strafwetboek voortduurt zoeens de uitgifte ervan inhoudt. Met betrekking tot valsheid in geschrifte voor- lang het door de vervalser beoogde
ziet het Strafwetboek twee onderschei- doel niet geheel werd bereikt of zoden artikelen, namelijk artikel 196 dat lang het feit van de vervalsing of
betrekking heeft op het vervalsen van van de namaak het uitwerksel heeft
geschriften en artikel 197 dat slaat op dat hij ervan verwachtte zonder dat
het gebruik van het valse stuk. Hieruit hij zich daartegen verzet; ·dat derdient reeds te worden afgeleid dat het halve de verjaring van de strafvorvervalsen op zich niet automatisch het dering wegens dit misdrijf slechts
gebruik van bet valse stuk inhoudt. Indien dit niet zo zou zijn, zouden geen een aanvang neemt vanaf het laattwee afzonderlijke artikelen voorkomen ste feit van uitgifte;
in het Strafwetboek. Met betrekking tot
Overwegende dat het arrest, dat
het vervalsen van bankbiljetten zijn vaststelt, enerzijds, dat de uitgifte
trouwens eveneens twee artikelen voor- nog niet was beeindigd op 25 oktozien, een voor wat betreft de vervalsing ber 1980, anderzijds, dat de verjaop zich, het andere voor wat betreft de
uitgifte (zie tweede onderdeel van dit ring van de strafvordering geldig
middel). Het bestreden arrest spreekt werd gestuit op 7 oktober 1983, wetdan ook ten onrechte van een analogie tig beslist dat de strafvordering niet
in deze zin dat vervalsen het uitgeven in- door verjaring is vervallen;
houdt en het vervalsen van geschriften
Dat de middelen niet kunnen wortevens het gebruik van het vervalste ge-. den aangenomen;
schrift impliceert. Eiseres wordt enkel
vervolgd op basis van een enkel artikel,
namelijk 173 van het Strafwetboek, zodat niet kan gesteld worden, en hiervoor
zijn trouwens geen argumenten te vinden, noch in de rechtsleer, noch in de
rechtspraak, dat vervolging op basis van
artikel 173 automatisch artikel 176 inhoudt. Het bestreden arrest stelt dan ook
ten onrechte dat de wetgever geen afzonderlijke bestraffing voorziet voor vervalsing en uitgifte. Uit hetgeen voorafgaat
dient het tegenovergestelde te worden
geconcludeerd, zodat het bestreden ar-

B. Wat betreft de voorzieningen
tegen het arrest van 1 oktober 1986 :

II. Op de voorziening van Hendrik
Van der Mast :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 35 en 37
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van het Gerechtelijk Wetboek en uit de
miskenning van het recht van verdediging, en luidende als volgt : De bestreden
beslissing voert aan : « Overwegende dat
H. Van der Mast aanvoert dat het verstek niet aan hem te wijten was; dat de
dagvaarding aan zijn woonplaats werd
betekend en dat de beklaagde toegeeft
dat hij nagelaten heeft de woonstverandering " administratief te regulariseren ";
dat de beklaagde aldus zelf bekent dat
zijn verstek te wijten was aan zijn eigen
fout; Overwegende dat beklaagde aanvoert dat de " gerechtelijke administratie " perfekt op de hoogte was van zijn
adreswijziging, maar dater in feite geen
adreswijziging was; dat de beklaagde
wellicht tijdelijk verbleef in de home
Mensenhulp, maar dat hiervan geen officieel bericht toekwam op het parket-generaal en dat bijgevolg slechts aan de
wettelijke woonplaats kon worden gedagvaard; dat het verstek dan ook aan de
fout van de beklaagde te wijten is »;
Daartegen voert eiser aan : Konform bet
bepaalde in artikel 35 van het GerechteIijk Wetboek, van toepassing in strafzaken, dient de betekening van een exploot
van dagvaarding in eerste instantie aan
de persoon te gesd.ieden en, zo dat niet
mogelijk blijkt, komen pas de andere
mogelijkbeden - woonplaats en verblijfplaats - . aan bod. Zo de betekening niet
kan geschieden konform artikel 35 van
bet Gerechtelijk Wetboek, dient de procedure zoals voorzien in artikel 37 gevolgd, wat onder meer impliceert dat de
politiecommissaris « de passende maatregelen neemt om bet afschrift ten spoedigste te doen toekomen aan de belanghebbende ». De dagvaarding van 11
maart 1986 werd niet aan persoon betekend en resulteerde ten slotte in bet arrest van het hof van beroep, gewezen op
verstek opzichtens eiser van 27 juni
1986. Het staat vast dat zowel akte van
beroep van eiser als die van het openbaar ministerie (stukken 30 en 31 in bundel beroep) melding maken van het feit
dat eiser woonachtig was in home Mensenhulp, met aanduiding van het adres
van deze instelling. Men ziet dus niet in
waarom onmiddellijk werd betekend aan
de vroegere woonplaats van eiser, zijnde
DE<mbruggestraat 230, te Antwerpen, en
waarom niet in eerste instantie werd geopteerd voor een betekening aan persoon, zoals voorgeschreven door artikel
35 van bet Gerecbtelijk Wetboek, of
waarom niet werd getracht eiser persoonlijk te bereiken, dit alles in acht genomen bet feit dat bet parket perfekt op
de boogte was waar eiser aan te treffen
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was. De gevolgde procedure houdt bijgevolg een schending in van de artikelen
35 en 37 van het Gerechtelijk Wetboek
en tevens miskenning van het recht op
verdediging :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser toegeeft dat hij nagelaten heeft zijn woonstverandering
« administratief te regulariseren »
en dat hij eveneens nagelaten heeft
het parket-generaal (bij het Hof van
Beroep te Antwerpen) in kennis te
stellen van zijn verandering van
verblijf, zodat zijn verblijfplaats niet
gekend was;
Overwegende dat de appelrechters
aldus vaststellen dat de betekening,
nu zij niet kon gebeuren aan eiser
in pP-rsoon op een plaats waar hij
kon worden aangetroffen (artikel 33
van het Gerechtelijk Wetboek), in
eerste orde diende te gebeuren aan
zijn woonplaats overeenkomstig de
bepalingen van artikel 35 van het
Gerechtelijk Wetboek; dat, naar luid
van artikel 36 van dit wetboek onder woonplaats wordt verstaan de
plaats waar de persoon in het bevolkingsregister is ingeschreven als
hebbende aldaar zijn hoofdverblijfplaats; dat de feitelijke verblijfplaats
van eiser niet in aanmerking te nemen is, gezien deze, zoals voormeld,
niet gekend was;
Dat de betekening, nu zij niet kon
geschieden zoals voorgeschreven in
de artikelen 33 en 35 van het Gerechtelijk Wetboek, rechtsgeldig
werd verricht overeenkomstig artikel 37 van dit wetboek;
Overwegende dat het arrest uit
die vaststellingen wettig heeft kunnen afleiden dat het verstek aan eiser in verzet te wijten is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwcrpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten van hun respectieve
voorziening.
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30 december 1986 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Savelkoul (Hasselt), Delahaye, M. Trips
(Antwerpen), Houtekier en F. Camberlain (Antwerpen).
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3" KAMER - 5 januari 1987

WERKLOOSHEID -

BEDRAG VAN DE
WERKLOOSHEIDSUITKERING - GEMIDDELD
DAGLOON - E.E.G.-ONDERDAAN BUITEN BELGIE TEWERKGESTELD - ART. 83QUATER, § 5,
M.B. 4 JUNI 1964 - TOEPASSING OP ONDERDAAN DIE ONDER DE EUROPESE INTERIMOVEREENKOMST BETREFFENDE SOCIALE ZEKERHEID VALT.

Art. 83quater, § 5 (1), M.B. 4 juni 1964,
dat het gemiddeld dagloon voor de berekening van het bedrag van de werkloosheidsuitkering regelt voor werklozen die onderdaan zijn van een LidStaat van de E.E.G. en buiten Belgie
tewerkgesteld zijn geweest, vindt geen
toepassing op een onderdaan van een
Staat die partij is bij de Europese Interim-Overeenkomst betreffende sociale
zekerheid (2), maar die geen onderdaan van een Lid-Staat van de E.E.G.
is.
(TOPAL
T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENlNG)

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in
substantie gezegd:
De voorziening stelt de vraag aan de
orde of het loon voor de berekening van
bet bedrag van de werkloosheidsuitke(1) Thans § 6, ingevolge de wijziging in artikel 83quater aangebracht door het ministerieel
besluit van 11 augustus 1986.
(2) Ret betreft hier de Europese InterirnOvereenkomst betreffende sociale zekerheid,
met uitsluiting van de regelingen voor ouderdom, invaliditeit en overlijden, Bijlagen en Additioneel Protocol, ondertekend op 11 december 1953 te Parijs, goedgekeurd bij de wet van
26 maart 1957.
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ring mag worden vastgesteld met toepassing van artikel 83quater, § 5, van het
ministerieel besluit van 4 juni 1964, wanneer het gaat om een onderdaan van een
Lid-Staat van de Raad van Europa, die
geen Lid-Staat van de E.E.G. is.
Terecht voert eiseres aan - en zowel
het arbeidshof als verweerder zijn het
daarmee eens - dat zij als Turkse onderdaan met toepassing van de Europese
Interim-Overeenkomst op de voordelen
van de Belgische werkloosheidsverzekering aanspraak heeft onder dezelfde
voorwaarden als de Belgische werklozen.
Maar daarmee is nog niet gezegd dat zij
onder artikel 83quater, § 5, van bet ministerieel besluit valt.
Deze bepaling regelt immers niet de
berekening van het dagloon voor de Belgische werknemer, maar voor de « werknemer-onderdaan van een Lid-Staat van
de Europese Gemeenschappen » die buiten Belgie tewerkgesteld is geweest.
Weliswaar valt ook de Belgische werknemer onder die bepaling, maar niet omdat hij Belg is, doch omdat hij E.E.G.-onderdaan is. En die hoedanigheid heeft
eiseres als Turkse niet.
De Europese interim-overeenkomsten
waarborgen de gelijke behandeling inzake sociale zekerheid aan alle onderdanen
van de ondertekenende Staten. Gelijke
behandeling houdt echter noodzakelijk
in dat de buitenlandse arbeidskracht die
daarop aanspraak maakt, zich ook in dezelfde situatie bevindt als de Belgische
werkloze. En die gelijkheid bestaat niet
tussen Turkse en Belgische werknemers,
omdat de eersten niet en de tweeden wei
E.E.G.-onderdanen zijn. Op een bepaling
die, zoals het besproken artikel 83quater,
§ 5, aileen geldt voor E.E.G.-onderdanen,
kan het beginsel van de gelijke behandeling derhalve geen toepassing vinden ten
aanzien van niet-E.E.G.-onderdanen.
Dit klemt te meer nu deze bepaling
slechts de herhaling is van artikel
66, § 1, van de E.E.G.-verordening
nr. 1408/71 van 14 juni 1971. Ook indien
zij niet in het Belgische ministerieel besluit van 4 juni 1964 zou voorkomen, zou
zij toch toepassing vinden op de E.E.G.onderdanen en dus ook op de Belgische
werklozen, maar uiteraard niet op de
Turkse onderdanen. De enkele omstandigheid dat een E.E.G.-bepaling in de
Belgische wetgeving is overgenomen,
verandert daar niets aan.
De stelling van eiseres volgen zou erop
neerkomen dat de Turkse onderdanen,
langs de Interim-Overeenkomst om, on-
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der de E.E.G.-verordening zouden vallen.
En zover rijkt het beginsel van de gelijke behandeling toch niet.
En ook artikel 3 van de Interim-Overeenkomst leidt daartoe niet. Volgens dit
artikel is elke overeenkomst met betrekking tot o.m. de werkloosheidswetgeving,
welke gesloten is of gesloten zal worden
tussen twee of meer overeenkomstsluitende partijen, van toepassing op een onderdaan van elke andere overeenkomstsluitende partij alsf hij onderdaan was
van een van eerstgenoemde partijen.
Een E.E.G.-verordening is geen bilaterale of multilaterale overeenkomst. Sedert de toetreding van Spanje en Portugal tot de E.E.G. is het zelfs geen
regeling meer die geldt voor de overeenkomstsluitende partijen.
En artikel 83quater zelf is nog minder
een overeenkomst bedoeld in artikel 3.
Ook op die grond kan het bepaalde in § 5
niet tot de Turkse onderdanen worden
uitgebreid.
Het middel faalt naar recht.
Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. nr. 5416}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 november 1985 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 83quater, §§ 4 en
5, van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 inzake werkloosheid, ingevoegd
door het ministerieel besluit van 18 oktober 1971 en, wat § 4 betreft, gewijzigd bij
ministeriEHe besluiten van 30 januari
1974, 5 oktober 1979 en 30 maart 1982, en
2 van de op 11 december 1953 te Parijs
ondertekende en bij wet van 26 maart
1957 goedgekeurde Europese InterimOvereenkomst betreffende sociale zekerheid, met uitsluiting van de regelingen
voor ouderdom, invaliditeit en overlijden,
Bijlagen en Additioneel Protocol,
doordat het arbeidshof allereerst vaststelt dat de arbeidsprestaties van eiseres
in Nederland, door toepassing van de Europese Interim-Overeenkomst, in aanmerking kwamen om in Belgie na te
gaan of ze al of niet recht heeft op werkloosheidsuitkering, dat haar trouwens
door het gewestelijk bureau van de
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R.V.A. uitkeringen werden toegekend,
zodat over dit punt geen betwisting bestaat, en dat de discussie tussen partijen
gaat over het bepalen van de hoogte van
de werkloosheidsuitkering, met andere
woorden het vaststellen van het loon
waarop de werkloosheidsuitkeringen dienen te worden berekend; het arbeidshof
vervolgens beslist dat het bedrag van de
werkloosheidsuitkering afhankelijk is
van het gemiddeld dagloon dat de werknemer verdiende, en meer bepaald afhankelijk is van het aan de sociale zekerheid onderworpen loon, dat de uitgaven ten laste van de sociale zekerheid (werkloosheidsuitkeringen) slechts
plaatsvinden in verhouding tot de inkomsten van diezelfde sociale zekerheid
(R.S.Z.-bijdragen), dat artikel 83quater
van het ministerieel besluit van 4 juni
1964 inzal{e werkloosheid bepaalt wat
onder gemiddeld dagloon moet worden
verstaan, en § 5 van dit artikel handelt
over loon in het buitenland verdiend,
doch deze laatste bepaling in deze zaak
niet toepasselijk is « vermits het daarbij
gaat om de werknemer-onderdaan van
een Lid-Staat van de Europese Gemeenschap »; het arbeidshof ten slotte oordeelt dat geen analoge toepassing van
dit artikel kan worden gemaakt, dat derhalve de grondregel van artikel 106, § 2,
tweede lid, van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid dient
te worden toegepast en overeenkomstig
artikel 83quater, § 4, eerste lid, van het
ministerieel besluit van 4 juni 1964 rekening dient te worden gehouden met het
minimumloon dat door het aanvullend
nationaal paritair comite voor de bedienden werd vastgesteld door een bediende
van niet-industriele bedrijven van categorie I, en aldus het hoger beroep gegrond verklaart,

terwijl artikel 2 van de Europese Interim-Overeenlwmst betreffende sociale
zekerheid, met uitsluiting van de regeliiigen voor ouderdom, invaliditeit en overlijden, in officiele vertaling voorschrijft
dat « 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 hun gewone verblijfplaats hadden gevestigd binnen het grondgebied van
laatstgenoemde overeenkomstsluitende
partij ( ...) v66r de aanvang van de werkloosheid »; overeenkomstig de bepalingen
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van deze overeenkomst, een Turks onderdaan, woonachtig in Belgie v66r de
aanvang van de werkloosheid, een beroep kan doen op de voordelen van de
wetten en regelingen die in Belgie inzake werkloosheid gelden, en dit onder dezelfde voorwaarden als de Belgen; deze
verdragsbepalingen hoegenaamd geen
onderscheid maken tussen de eventuele
toelaatbaarheidsvoorwaarden
inzake
werkloosheid en de vergoedingsvoorwaarden; ; de Turkse onderdaan, woonachtig in Belgie, die, na een tewerkstelling in Nederland, werkloos wordt, bijgevolg een beroep kan doen, voor de
bepaling van zijn recht op werkloosheidsuitkering, op de bepalingen van artikel 83quater, § 5, van het ministerieel
besluit van 4 juni 1964, naar luid waarvan, wanneer de werknemer, onderdaan
van een Lid-Staat van de Europese Gemeenschap, zijn laatste dienstbetrekking
niet gedurende ten minste vier weken
heeft uitgeoefend in Belgie, zijn gemiddeld dagloon berekend wordt op basis
van het voor de plaats waar hij verblijft
of woont gebruikelijke loon voor een
zelfde of gelijkaardige betrekking als die
welke hij het laatst uitgeoefend heeft in
een andere Lid-Staat; de berekening van
het gemiddeld dagloon van een in Belgie
woonachtige Belgische werknemer, voorheen werkzaam in Nederland of een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap, derhalve geschiedt op basis van
het in Belgie gebruikelijke loon voor een
zelfde of een gelijkaardige betrekking
als die welke hij laatst uitgeoefend heeft
in deze Lid-Staat; hetzelfde dient te gelden voor de Turkse onderdaan die in
Belgie woonachtig was voordat zijn
werkloosheid een aanvang nam en die,
na tewerkstelling in een Lid-Staat van
de Europese Gemeenschap, werkloos is
geworden; het arbeidshof derhalve, door
na te laten toepassing te maken van artikel 83quater, § 5, van het ministerieel besluit van 4 juni 1964, en integendeel artikel 83quater, § 4, van dit ministerieel
besluit toe te passen, deze bepalingen
schendt, alsmede artikel 2 van de in de
aanhef van het middel vermelde Europese interim-overeenkomst :

Overwegende dat, krachtens artikel 2 van de in het middel vermelde
Europese interim-overeenkomst, de
onderdanen van de Verdragsluitende Leden van de Raad van Europa
de voordelen van de Belgische wetten en regelingen inzake werkloosheid onder dezelfde voorwaarden als
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de Belgische werknemers genieten,
indien zij v66r de aanvang van de
werkloosheid hun verblijfplaats in
Belgie hadden gevestigd;
Dat blijkens die bepaling de onderdanen van de betrokken staten
en de Belgische werknemers gelijkelijk moeten worden behandeld wanneer zij ten aanzien van de toe te
passen wetten en regelingen in dezelfde toestand verkeren;
Overwegende dat, krachtens de
toepasselijke tekst van artikel
83quater, § 5, van het ministerieel
besluit van 4 juni 1964 inzake werkloosheid, wanneer de werknemeronderdaan van een Lid-Staat van de
Europese
Gemeenschappen
zijn
laatste betrekking niet gedurende
ten minste vier weken heeft uitgeoefend in Belgie, zijn gemiddeld dagloon, aan de hand waarvan het bedrag van zijn dagelijkse werkloosheidsuitkering wordt vastgesteld, berekend wordt « op basis van het
voor de plaats waar hij verblijft of
woont gebruikelijk loon voor een
zelfde of gelijkaardige betrekking
als deze welke hij het laatste uitgeoefend heeft in een andere LidStaat »;
Dat de Belgische werknemers het
voordeel van die bepaling genieten
als onderdanen van een Lid-Staat
van de Europese Gemeenschappen;
Overwegende dat de onderdanen
van een partij bij voornoemde interim-overeenkomst die evengenoemde hoedanigheid niet bezitten, zich
op het bepaalde in artikel 2 van die
overeenkomst niet kunnen beroepen
om het voordeel van voormeld artikel 83quater, § 5, te genieten, nu zij
ten aanzien van laatstgenoemde bepaling niet in dezelfde toestand als
de Belgische werknemers verkeren;
Dat het middel faalt naar recht;

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

I. Op de voorziening van Benito
Moscatiello :

5 januari 1987 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Bii.tzler en Simont.

A. tegen de beslissing op de tegen
hem ingestelde strafvordering :

Nr. 264
2"

KAMER -

6 januari 1987

RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VEROORDELJNG WEGENS EEN
ANDER MISDRIJF DAN DAT WAARVOOR DE
BEKLAAGDE IS VERVOLGD - WETTIGHEID VOORWAARDEN.

In correctionele en politiezaken moet de
feitenrechter uitspraak doen over het
regelmatig bij hem aanhangig gemaakte feit en moet hij, met inachtneming
van het recht van verdediging, desnoods de voorlopige kwalificatie van
dat feit, zoals die uit de verwijzingsbeschikking of uit de dagvaarding blijkt,
door de juiste wettelijke kwalificatie
vervangen; hij moet evenwel vaststellen dat het aldus omschreven feit overeenkomt met het feit dat aan de vervolging ten grondslag lag of in dat feit
begrepen was en dat de beklaagde op
de hoogte gebracht werd van de wijziging van de kwalificatie (1).

(MOSCATIELLO B. T. « DE BIJ-DE VREDE , N.V.,
, BAZEL » N.V.; « DE BJJ·DE VREDE » N.V., « BA·
ZEL » N.V. T. MOSCATIELLO B., MOSCATIELLO A.)
ARREST

(A.R. nr. 538)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 maart 1986 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
(1) Cass., 5 maart 1986,
(A.C., 1985-86, nr. 431).

A.R.

nr.

4790

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1319, 1320 van het
Burgerlijk Wetboek, 179 en 200 van het
Wetboek van Strafvordering,
doordat het arrest eiser veroordeelt
wegens de ter zitting van het hof van beroep van 21 februari 1986 heromschreven
tenlastelegging « te Beringen, op 5 december 1981, brand van andermans roerende of onroerende eigendom, namelijk
een gebouw eigendom van Carenza Enrico, te hebben veroorzaakt door vuur of
licht te dragen of te laten staan of vuurwerk aan- of af te steken zonder voldoende voorzorg (artikel 519 Strafwetboek) », en deze veroordeling laat stoelen
op de beschouwing dat deze tenlastelegging dezelfde feiten betreft als degene
die het voorwerp van het onderzoek en
de vervolging uitmaakten,
terwijl, nu in zijn schriftelijke vordering v66r de raadkamer van de Correctionele Rechtbank te Hasselt van 4 juni
1982 het openbaar ministerie, met inachtneming van verzachtende omstandigheden, de verzending van eiser voor
gezegde rechtbank vroeg om « buiten de
gevallen in artikel 510 van het Strafwetboek omschreven, opzettelijk een onroerende eigendom, die in dat artikel is vermeld, in brand te hebben gestoken, in
casu "Dancing Borsalino ", met de omstandigheid dat de brand bij nacht werd
gesticht "• nu de raadkamer van gezegde
correctionele rechtbank in zijn beschikking van 25 juni 1982 eiser wegens deze
tenlastelegging v66r gezegde rechtbank
heeft verzonden, nu gezegde rechtbank,
in zijn vonnis van 25 februari 1983, geen
andere tenlastelegging in hoofde van eiser onder ogen heeft genomen dan die
waarvoor eiser v66r gezegde rechtbank
werd verzonden, en nu in de ter zitting
van het hof van beroep heromschreven
tenlastelegging een materieel element
voorkomt dat niet in de oorspronkelijke
tenlastelegging wordt voorzien, namelijk
het feit dat het door brand geteisterd
goed de eigendom is van een andere hieruit volgt dat eiser voor het geheel
van de feiten, die het voorwerp uitmaken
van de heromschreven tenlastelegging,
voor de correctionele rechtbank niet
werd vervolgd, zodat het arrest, door te
beschouwen en te beslissen zoals hager
gezegd, enerzijds de bewijskracht mis-
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kent welke door de artikelen 1319 en
1320 van het Burgerlijk Wetboek gehecht
wordt aan voormelde vordering van het
openbaar ministerie voor de raadkamer,
aan voormelde beschikking van de raadkamer, en aan voormeld vonnis van de
correctionele rechtbank, en anderzijds de
respectievelijke bevoegdheid van de correctionele rechtbank en van het hof van
beroep miskent, zoals die bepaald zijn
bij de artikelen 179 en 200 van het Wethoek van Strafvordering, luidens dewelke het in de heromschreven tenlastelegging bedoelde misdrijf tot de bevoegdheid van de correctionele rechtbank
behoorde en pas na boger beroep tegen
een door gezegde rechtbank op gezegde
tenlastelegging geveld vonnis door het
hof van beroep beoordeeld kon worden :

Overwegende dat een door een onderzoeksgerecht gewezen beschikking van verwijzing naar de politierechtbank of de correctionele rechtbank bij het vonnisgerecht niet de
kwalificatie aanhangig maakt die
daarin voorkomt, maar de feiten
vervat in de stukken van het gerechtelijk strafonderzoek en/of van
het opsporingsonderzoek, die de
grondslag zijn van de beschikking;
dat de in de aan het onderzoeksgerecht gerichte vordering van het
openbaar ministerie tot regeling van
de rechtspleging en in de beschikking van dat onderzoeksgerecht aan
de feiten gegeven kwalificatie
slechts voorlopig is en de feitenrechter niet bindt;
Overwegende dat het vonnisgerecht daarbij, in boger beroep als in
eerste aanleg, de verplichting heeft
de feiten, met eerbiediging van het
recht van verdediging, te onderzoeken in al hun relaties met de strafwet; het oordeelt op grond van de
gegevens van het dossier en daarbij
beschikt over een appreciatiemogelijkheid, mits de nieuwe kwalificatie
betrekking heeft op wat werkelijk
het voorwerp is van de vervolging of
daarin begrepen is; de rechter ten
grande in beginsel op feitelijke en
derhalve onaantastbare wijze oordeelt of de feiten die hij onder de
nieuwe omschrijving bestraft, werkelijk die zijn welke onder de oor-
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spronkelijke omschrijving bij hem
aanhangig zijn gemaakt;
Overwegende dat de appelrechters
ten deze vaststellen dat het aan hun
beoordeling voorliggende feit het onopzettelijk veroorzaken van brand
door eiser betreft; dat zij door het
wijzigen van opzettelijk in niet opzettelijk karakter van de gedragingen van eiser en door de vaststelling dat de brand werd veroorzaakt
« van andermans roerende of onroerende eigendom » de feiten naar
hun juridische en materiEHe bestanddelen omschrijven en niet noodzakelijk de aan hun beoordeling voorgelegde feiten wijzigen; dat zij aldus
wettig hebben kunnen vaststellen
dat de heromschreven telastlegging
dezelfde feiten betreft als degene
die het voorwerp van het onderzoek
en de vervolging uitmaakten;
Dat zij door de herkwalificatie die het resultaat is van een op hen
rustende wettelijke verplichting noch de bewijskracht van de vordering van het openbaar ministerie
aan het onderzoeksgerecht, van de
beschikking van verwijzing naar de
correctionele rechtbank en van het
beroepen vonnis, noch de regels van
de bevoegdheid in correctionele zaken miskennen;
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;
B. tegen de beslissing op de tegen
de verweersters ingestelde vordering tot schadevergoeding wegens
tergend en roekeloos geding :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
C. tegen de beslissing op de door
hem tegen verweerster N.V. De BijDe Vrede, Groep Victoire, gerichte
dagvaarding tot tussenkomst en
vrijwaring :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;

-
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II. Op de voorzieningen van de
N.V. De Bij-De Vrede en de N.V. Bazel, burgerlijke partijen :
Overwegende dat bij een ter griffie van het Hof op 6 oktober 1986
neergelegde akte, mr. Rene Biitzler,
advocaat bij het Hof, verklaart voor
en namens de eisers afstand te doen
van hun voorzieningen;

heeft verkregen die dat rechtsmiddel
kon doen ontstaan (1).
2o De op een eerste voorziening gewezen
arJ"esten van het Hof van Cassatie hebben niet het gezag van gewijsde dat
art. 23 Gel'. W. aan rechterlijke beslissingen toekent (2).

(DEPREZ T. VISSERS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5157)

Om die redenen, verleent alde
van de afstanden; verwerpt de voorziening van Benito Moscatiello; veroordeelt de eisers in de kosten van
hun respectieve voorziening.
6 januari 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. Holsters - GeJijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler en Bayart.

Nr. 265
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KAMER -

7 januari 1987

1° CASSATIE -

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - GEVOLGEN.

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE VAN GEWIJSDE -

GEZAG

CASSATIE-ARREST.

1° Cassatie van een punt van de beslis-

sing, gewezen op de voor het strafgerecht ingestelde burgerlijke rechtsvordering, herstelt de part.ijen in de
toestand waarin zij zich bevonden toen
zij vel'schenen voor de rechter die de
beslissing heeft gewezen, zonder dat
de eiser, in wiens voordeel de cassatie
is uitgesproken, zich nog kan beroepen
op enig oordeel, op grond waarvan de
rechter de beslissing over dat punt van
de vordering heeft gewezen, nu die eise door de cassatie aile gevolgen

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 april 1986 in hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hoei, rechtdoende als rechtscollege waarnaar de
zaak verwezen is;
Gelet op het arrest van 3 april
1985 van het Hof (3);
Overwegende dat het vonnis enkel
over burgerlijke belangen uitspraak
doet;
Over het eerste middel, ...
Ovel' het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 2, 23 tot
28, 1082, eerste lid, 1095, 1110 van het
Gerechtelijk Wetboek, 426, 427, 434, derde lid, 438 van het Wetboek van Strafvordering, van het algemeen beginsel van
het gezag van het rechterlijk gewijsde
en van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, dat verklaart enkel uitspraak te doen « over de
door het Hof van Cassatie in het arrest
van 3 april 1985 aangewezen punten »,
beslist dat, om het bedrag van de materiele schade die voor eiser naar gemeen
recht voortvloeit uit de blijvende arbeidsongeschiktheid die hij heeft opgelopen
ten gevolge van een ongeval waarvoor
verweerder aansprakelijk is, vast te stellen op het bedrag van 6.060.228 frank en
om eiser een aanvullende vergoeding hoven de hem door de verzekeraar-arbeidsongevallen van zijn werkgever en door
(1) Cass., 6 juni 1939 (Bull. en Pas., 1939, I,
291) en 16 nov. 1948 (ibid., 1948, I, 637).
(2) Cass., 16 dec. 1926 (Bull. en Pas., 1927, I,
108) en 21 sept. 1954 (ibid., 1955, I, 29).
(3) Niet gepubliceerd.
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Rorale Belge toegekende vergoeding te
we1geren, nu dat bedrag van 6.069.228
frank lager is dan de reeds ontvangen
vergoedingen, beslist dat het nettoloon
van eiser in aanmerking genomen moet
worden,

terwijl, eerste onderdeel, het Hof van
Cassatie, op de voorziening van eiser,
het op 2 november 1984 door de Correctionele Rechtbank te Luik gewezen vonnis bij arrest van 3 april 1985 heeft vernietigd « in zoverre het uitspraak doet
over de materitHe schade die voor de eiser Deprez voortvloeit uit zijn blijvende
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid », en
met name het tegen dat vonnis aangevoerde middel heeft aangenomen, in zoverre dat vonnis de schade had berekend
op grond van het brutobedrag van zijn
bezoldiging met aftrek van de sociale-zekerheidsbijdragen, zonder daarbij te antwoorden op eisers conclusie ten betoge
dat de berekening had moeten gebeuren
op basis van het brutobedrag zonder aftrek van de sociale-zekerheidsbijdragen,
vermits het bier ging om een vergoeding
voor een aantasting van zijn lichamelijke integriteit zonder derving van inkomsten; het Hof van Cassatie echter in
het arrest van 3 april 1985 de voorziening van verweerder tegen datzelfde
vonnis heeft verworpen en dus ook het
middel ten betoge dat de rechter, in
strijd met de wet en zonder diens conclusie te beantwoorden, het brutoloon in
aanmerking genomen heeft, alleen verminderd met de sociale-zekerheidsbijdragen en niet met de belastingen; de vernietiging van een vonnis of arrest waarbij uitspraak gedaan wordt over de
civielrechtelijke vordering, hoe algemeen
en dwingend de gebruikte bewoordingen
ook mogen zijn, in de regel beperkt is
tot het beschikkende gedeelte dat verband houdt met het middel dat eraan ten
grondslag gelegen heeft en alle, door de
voorziening niet bestreden beschikkingen van die beslissing, alsook aile beschikkingen die door de voorziening wel
bestreden maar niet vernietigd waren,
als in kracht van gewijsde gegane bescbikkingen onveranderd laat, tenzij die
beschikkingen berusten op dezelfde als
de in het aangenomen middel aangeklaagde onwettigheid of een onsplitsbaar
geheel vormen met de in het aangenomen middel bedoelde beschikking; de beschikking derhalve, volgens welke bij de
vaststelling van de door eiser ten gevolge van zijn blijvende arbeidsongescbiktheid geleden materiele schade het brutoloon niet mocht verminderd worden met
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het bedrag van zijn belastingen, als in
kracht van gewijsde gegane beschikking
niet getroffen werd door de vernietiging
van bet vonnis van 2 november 1984,
aangezien die bescbikking niet werd bestreden door eisers voorziening die werd
aangenomen, maar enkel werd bestreden
door verweerders voorziening die werd
verworpen; het bestreden vonnis bijgevolg, nu het de aan eiser wegens zijn
blijvende arbeidsongeschiktheid verschuldigde vergoeding berekent op grond
van diens bezoldiging, met aftrek zowel
van de sociale-zekerheidsbijdragen als
van de belastingen, wat de aftrek van de
belastingen betreft, het gezag van het
rechterlijk gewi.jsde miskent van de niet
vernietigde beschikkingen van het vonnis van 2 november 1984 (scbending van
de artikelen 2, 23 tot 28, 1082, eerste lid,
1095, 1110 van het Gerechtelijk Wetboek,
426, 427, 434, derde lid, 438 van het Wethoek van Strafvordering en van bet algemeen rechtsbeginsel van het gezag van
bet rechterlijk gewijsde); het bestreden
vonnis bovendien, nu het zogezegd enkel
uitspraak doet « over de door het Hof
van Cassatie in het arrest van 3 april
1985 aangewezen punten », het gezag
van gewijsde van dat arrest alsook de
gevolgen ervan miskent (scbending van
de artikelen 2, 23 tot 28, 1082, eerste lid,
1095, 1110 van het Gerechtelijk Wetboek,
426, 427, 434, derde lid, 438 van het Wethoek van Strafvordering en van bet algemeen rechtsbeginsel van het gezag van
het rechterlijk gewijsde);
tweede onderdeel, eiser in zijn tweede
aanvullende conclusie betoogde « dat beklaagde tevens vergeet dat het Hof van
Cassatie zijn voorziening tegen bet in
boger beroep gewezen vonnis van de correctionele rechtbank, die de semi-brutowedde in aanmerking genomen had,
heeft verworpen ofscboon beklaagde een
kapitalisatieberekening op basis van de
nettowedde aanbood; het Hof van Cassatie daarentegen de vernietiging heeft uitgesproken op de voorziening van de conclusienemer; het Hof van oordeel was
dat niet was geantwoord op eisers conclusie met betrekking tot de graad van
ongeschiktheid die in aanmerking genomen was, de kapitalisatie op basis van
het brutoloon, de verhoging van 10 pet.
die werd toegepast met het oog op toekomstige indexeringen en de vaststelling
van de schade na het bereiken van de
pensioenleeftijd; zo het Hof is ingegaan
(lees : niet is ingegaan) op de argumenten van beklaagde die vroeg dat het nettoloon in aanmerking genomen zou worden, rijst de vraag hoe oeklaagde thans
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nog met dat nettoloon opnieuw ten laste
kan vallen, nu zijn stelling terzake door
het Hof van Cassatie is verworpen »; het
bestreden vonnis, nu het de materiEHe
schade, die voor eiser voortvloeit uit zijn
blijvende arbeidsongeschiktheid, herekent op basis van het nettobedrag van
zijn bezoldiging zonder op dat middel te
antwoorden, niet regelmatig met redenen is omkleed en artikel 97 van de
Grondwet schendt :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis vaststelt dat het Hof in het arrest van 3
april 1985 het op 2 november 1984
door de Correctionele Rechtbank te
Luik gewezen vonnis vernietigt, in
zoverre de rechtbank uitspraak doet
over de door eiser Deprez ten gevolge van zijn gedeeltelijke blijvende
arbeidsongeschiktheid geleden materiele schade, en erop wijst dat ze
enkel uitspraak doet over de door
het Hof in het arrest aangewezen
punten; dat het aldus, door de impliciete considerans dat wegens het algemeen karakter van de gebruikte
bewoordingen het verwijzend arrest
de verplichting oplegde om aile bestanddelen van de materiele schade
aan een nieuw onderzoek te onderwerpen, antwoordt op de in het middel weergegeven conclusie van eiser;
Dat dit middel feitelijke grondslag
mist;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, enerzijds, uit de
stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, niet blijkt dat eiser
zich voor de feitenrechter heeft beroepen op het gezag van het rechterlijk gewijsde van de niet vernietigde beschikkingen van het vonnis
van 2 november 1984; dat bijgevolg
dit onderdeel in zoverre nieuw en
derhalve niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, anderzijds, het
Hof, wanneer het uitspraak doet
over een voorziening, kennis neemt
van een andere vordering dan de
rechter die op verwijzing uitspraak
doet; dat een door het Hof op een
eerste voorziening gewezen arrest
niet het gezag van gewijsde kan
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hebben dat krachtens artikel 23 van
het Gerechtelijk Wetboek aan rechterlijke beslissingen toekomt; dat,
voor het overige, de zonder voorbehoud over een punt van de bestreden beslissing uitgesproken vernietiging de partijen herstelt in dezelfde
situatie als ten tijde van hun verschijning voor de rechter die de beslissing heeft gewezen, zonder dat
eiser die de vernietiging heeft verkregen, nog het voordeel kan behouden van bepaalde beschikkingen die
de rechter hebben gebracht tot de
op dat punt van de vordering gewezen beslissing, nu hij door de vernietiging aile gevolgen heeft verkregen die dit rechtsmiddel kon doen
ontstaan;
Dat dit onderdeel in zoverre faalt
naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
7 januari 1987 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Dassesse en Draps.
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KAMER -

7 januari 1987

1° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VERZOEK TOT VERWIJZING VAN EEN ZAAK NAAR
EEN ANDERE ONDERZOEKSRECHTER - ONTVANKELIJKHEID - BESCHULDIGINGEN BERUSTENDE OP VAGE GEGEVENS.

2° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - STRAF-
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ZAKEN - GEWETI'IGDE VERDENKING - VERZOEK TOT VERWIJZING VAN EEN ZAAK NAAR
EEN ANDERE ONDERZOEKSRECHTER - ONTVANKELIJKHEID VAGE OF HYPOTHETISCHE GRIEVEN.
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dat tot de gerechtelijke overheid
van het Groothertogdom Luxemburg
was gericht door de procureur des
Konings van het parket van Marche-en-Famenne, op grond van een
op 17 juli 1986 door de heer Gende3° VERWIJZING VAN EEN RECHTbien, gedelegeerd onderzoeksrechBANK NAAR EEN ANDERE - STRAF- ter, uitgevaardigd bevel tot aanhouZAKEN - GEWETI'IGDE VERDENKING - VERding;
ZOEK TOT VERWIJZING VAN EEN ZAAK NAAR
Overwegende dat bovengenoemd
EEN ANDERE ONDERZOEKSRECHTER - ONTVANKElLIJKHEID - BEWEERDE LEEMTEN IN
bevel tot aanhouding, dat aan de LuDE PROCEDURE.
xemburgse autoriteiten was toegezonden, valse vermeldingen bevat1o Niet ontvankelijk is het verzoek tot ten die na mijn terugkeer naar
verwijzing van een zaak naar een andere onderzoeksrechter wegens gewet- Belgie met " corrector " werden vertigde verdenking, wanneer het is ge- beterd;
grond op beschuldigingen die op geen
Dat ik hierdoor in dwaling geenkel nauwkeurig gegeven berusten en bracht werd wat de keuze van mijn
waarvan het Hof de werkelijkheid niet uitleveringsprocedure betreft :
vermag te toetsen. (Artt. 542 en 545
Dat de genoemde magistraat vrijSv.)
willig en zich bewust van wat hij
2o Niet ontvankelijk is het verzoek tot deed van dat verkeerde gegeven
verwijzing van een zaak naar een an- melding heeft gemaakt om mijn
dere onderzoeksrechter wegens gewet- keuze van de uitleveringsprocedure
tigde verdenking, wanneer de aange- te be'invloeden en om de gerechtevoerde grieven vaag of hypothetisch
lijke overheid van Luxemburg tot de
zijn (1). (Artt. 542 en 545 Sv.)
procedure aan te zetten;
3° Niet ontvankelijk is het verzoek tot
Dat die magistraat tijdens de geve1wijzing van een zaak naar een an- hele duur van het onderzoek, door
dere onderzoeksrechter wegens gewet- · beslissingen die aan de directeur
tigde verdenking, wanneer het verzoek
gegrond is op beweerde Jeemten in de van de strafinrichting werden betekend of aan de met het onderzoek
procedure (2). (Artt. 542 en 545 Sv.)
belaste politiediensten werden opgelegd, al zijn mondelinge dreigementen ten uitvoer heeft gebracht, na(DURANT)
melijk: uitzetting uit de woning,
verbod aan mijn zoon Olivier om
ARREST ( vertaling)
naar school te gaan, verwijdering
uit het dorp waar het gezin woon(A.R. nr. 5495)
plaats had gekozen, bemoeilijking
HET HOF; - Gelet op het op 17 van alle communicatie met de buinovember 1986 op de griffie van het tenwereld, hetgeen overduidelijk
Hof ingekomen verzoekschrift, dat een verdoken maatregel van weigering tot vrij verkeer was voor een
woordelijk luidt als volgt :
langere dan de wettelijke duur, het
« Gelet op de artikelen 648, 2°, 650,
uiteenrukken van het gezin, de ver653 en 654 van het Gerechtelijk Wet- spreiding van onze roerende goedehoek;
ren en onze huisdieren, en soortgeOverwegende dat tegen verzoeker lijke bedreigingen;
op 8 augustus 1986 een Belgisch beDat de verwezenlijking van die
vel tot aanhouding is verleend inge- bedreigingen tot uiting is gekomen
volge een verzoek om uitlevering door tussenkomsten bij en druk op
de directeur van de Rijkstechnische
(1) en (2) Cass., 19 nov. 1986, A.R. nr. 5432
School van Aarlen, om wiens ver(A.C., 1986-87, nr. 175).
hoor ik verzoek; door tussenkom-
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sten bij en druk op de eigenaar van
onze woonplaats, de heer Henri
Ourth, 9 rue de Longeau, te Athus,
die ons op 28 oktober 1986 heeft uitgezet en om wiens verhoor ik verzoek; door onze huisdieren uit te besteden bij de Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming te
Aubelbas, door bemiddeling van de
burgemeester van Martelange; door
de weigering, ingevolge het optreden van de B.O.B., van het O.C.M.W.
van Martelange om voor de kinderen onderdak te vinden; door mijn
oudste dochter Pascale, die met de
hele rechtspleging niets uitstaande
heeft, verbod op te leggen mij te leomen bezoeken;
Overwegende dat de met het onderzoek belaste magistraat herhaaldelijk bedreigingen heeft geuit in de
trant van : " Uw zoon zal nooit meer
naar school kunnen terugkeren, u
zal uit Martelange worden gewezen,
enz. ";
Overwegende dat de met het onderzoek belaste magistraat zich
systematisch verzet tegen elke confrontatie met de getuigen a charge;

Om die redenen, moge het de
heer procureur-generaal in het Hof
van Cassatie behagen de onttrekking van de zaak te vorderen op
grond van gewettigde verdenking tegen de heer Gendebien, rechter met
onderzoeksopdracht in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Marcheen-Famenne.
Namen, 17 november 1986.
Met eerbiedige groeten;
(get.) J. Durant »;
Overwegende dat het verzoek, in
zoverre het gegrond is op misdrijven van valsheid in geschriften, gebruik van valse stukken en mondelinge bedreigingen waaraan de met
het onderzoek belaste magistraat
Gendebien zich schuldig zou hebben
gemaakt, beschuldigingen bevat die
op geen enkel precies gegeven berusten en die het Hof niet bevoegd
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is te onderzoeken; dat het derhalve
niet ontvankelijk is;
Dat, voor het overige, de gegevens, die tot staving van de vordering tot verwijzing naar een andere
onderzoeksrechter worden aangevoerd, Iauter op veronderstellingen
berusten, vaag zijn of aileen betrekking hebben op zogezegde leemten
in de rechtspleging en geen grond
tot verdenking kunnen opleveren tegen de met het onderzoek belaste
magistraat;
Dat ook in dat opzicht het verzoek
niet ontvankelijk is;

Om die redenen, gelet op de artikelen 542 en 545 van het Wetboek
van Strafvordering, wijst het verzoek af; veroordeelt eiser in de kosten.
7 januari 1987 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de
h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

WET
VOORLOPIGE HECHTENIS, ART. 5, DERDE LID
- HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS TERBESCHIKKINGSTELLING VAN
HET DOSSIER, GEDURENDE TWEE DAGEN,
TER INZAGE VAN DE RAADSMAN VAN DE VERDACHTE NIET-INACHTNEMING VAN DE
VORM - SANCTIE.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

WET
VOORLOP!GE HECHTENIS, ART. 5 - REDENEN.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS

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

4° RECHTEN VAN DE MENS -

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

1" De bij art_ 5, derde lid, Wet Voorlopige
Hechtenis voorgeschreven verplichting
om het dossier gedurende twee dagen
v66r de dag vastgesteld voor de verschijning op de griffie ter beschikking
te stellen van de raadsman van de verdachte, is geen op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm; verzuim ervan brengt slechts nietigheid mee als
het recht van verdediging daardoor
werd miskend (1).
2° De ernstige en uitzonderlijke omstan-

digheden die de openbare veiligheid
dermate raken dat de voorlopige hechtenis moet worden gehandhaafd, worden, onder vermelding van gegevens
eigen aan de zaak of de persoonlijkheid van de verdachte, nauwkeurig
omschreven door het arrest waarin de
kamer van inbeschuldigingstelling er
onder meer op wijst dat tegen de verdachte ernstige aanwijzingen bestaan
dat hij welbewust heeft deelgenomen
aan de voorbereiding van een bomaanslag; dat de bij het onderzoek verzamelde gegevens ernstige redenen opleveren om te denken dat de aan de
verdachte verweten feiten dee! uitmaken van de acties van een terreurorganisatie,· dat het onderzoek lijkt uit te
wijzen dat er nauwe banden bestonden
tussen die organisatie en buitenlandse
terreurgroeperingen; dat die omstandigheden aantonen dat betrokkene het
buitengewoon ernstige voornemen
hee~t om door onwettige acties en, zo
nod1g, door het plegen van aanslagen
tegen personen en eigendommen, de
democratische instellingen te ontwrichten; dat door deze geestesgesteldheid,
te zamen met de banden van afhankelijkheid, die onvermijdelijk zijn ontstaan tussen de verdachte en andere
!eden van dezelfde organisatie, of van
soortgelijke groeperingen, de persoon(1) Cass., 29 okt. 1985,
(A.C., 1985-86, nr. 137).

AR.

nr.
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lijkheid van de verdachte een bijzonder ernstig gevaar betekent voor de
openbare veiligheid en de gewettigde
vrees doet ontstaan dat hij, eenmaal in
vrijheid gesteld, opnieuw betrekkingen
zal aanknopen met die personen en
opnieuw zal meewerken aan terreurdaden (2).
3° en 4° De beslissing dat de redelijke
termijn bedoeld in art. 5.3 Europees
Verdrag Rechten van de Mens niet is
overschreden, is naar recht verantwoord door het arrest waarin de kamer van inbeschuldigingstelling beveelt dat de voorlopige hechtenis
wordt gehandhaafd en vaststelt dat daden van onderzoek die nodig zijn om
de waarheid te ontdekken, nag gaande
zijn en zonder onverantwoorde vertraging worden verricht (3).
(VAN ACKER)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5520)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 oktober 1986 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 5, derde lid, van
de wet van 20 april1874 op de voorlopige
hechtenis,
doordat het arrest vaststelt dat bij de
op heden, 24 oktober 1986, op vordering
van de procureur-generaal bevolen heropening van de debatten twee processenv~rbaal bij het dossier zijn gevoegd; dat
e1sers raadsman van die twee processenverbaal inzage heeft kunnen nemen v66r
de terechtzitting; dat die processen-verbaal voor de verdachte geen nieuwe of
hem __onb~kende gegevens opleveren, nu
ze ZIJn e1gen, heel recente verklaringen
bevatten; dat aldus het recht van verdediging niet is miskend of gekrenkt, te
meer nu verdachte noch zijn raadslieden
(2) Zie Cass., 14 rnei 1986, A.R. nr. 5053
(A.C., 198~-86, nr. 563); 18 juni 1986, A.R.
nr. 5146 (Ibid., 1985-86, nr. 656).
(3) C_ass., 15 april 1980 (A.C., 1979-80, nr.
519); Zle Cass., 24 april 1985, AR. nr. 4229
(ibid., 1984-85, nr. 505) en 24 juli 1986, A.R.
nr. 5222 (ibid., 1985-86, nr. 691).
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het nodig geoordeeld hebben om de verdaging van de zaak te verzoeken, ten
einde de verdediging op dat stuk voor te
bereiden,
terwijl artikel 5, derde lid, van de wet
van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis bepaalt : « v66r de dag vastgesteld
voor de verschijning in de raadkamer en
in de kamer van inbeschuldigingstelling
wordt het dossier gedurende twee dagen
op de griffie ter beschikking gesteld van
de raadsman van de verdachte. De griffier geeft hiervan kennis bij aangetekende brief gericht aan de raadsman » :

Overwegende dat de door artikel
5, derde lid, van de wet van 20 april
1874 op de voorlopige hechtenis
voorgeschreven rechtsvorm, die erin
bestaat bet dossier gedurende twee
dagen v66r de dag vastgesteld voor
de verschijning, op de griffie ter beschikking te stellen van de raadsman van verdachte, niet is voorgeschreven op straffe van nietigheid
en dat bet verzuim van die rechtsvorm aileen dan de nietigheid tot
gevolg heeft als de verdediging erdoor in haar rechten wordt geschonden;
Overwegende dat bet arrest vaststelt dat de raadsman van eiser van
die twee processen-verbaal inzage
heeft kunnen nemen v66r de terechtzitting; dat die processen-verbaal voor de verdachte geen nieuwe
of hem onbekende gegevens zijn, nu
ze zijn eigen, zeer recente verklaringen bevatten; dat uit bet proces-verbaal van de op 24 oktober 1986 gehouden terechtzitting blijkt dat bet
hof van beroep voorgesteld heeft de
behandeling van de zaak voort te
zetten op een volgende terechtzitting en dat de verdediging elk uitstel heeft geweigerd;
Overwegende derhalve dat bet
recht van verdediging niet is miskend;
Dat bet middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 5, eerste lid,
van de wet van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis,
doordat het arrest, met eenparigheid
van stemmen van de· leden van het hof,
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het hager beroep ontvankelijk verklaart,
de beroepen beschikking tenietdoet, verklaart dat de ernstige en uitzonderlijke
omstandigheden, op grand waarvan de
voorlopige hechtenis van verdachte moet
worden gehandhaafd en die voordien
door het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, met name in de arresten van 31 juli 1986, en 30 september
1986 zijn omschreven, thans nog altijd
voorhanden zijn, zowel de omstandigheden met betrekking tot de zaak als die
met betrekking tot de persoonlijkheid
van de verdachte; dat ·tevens ernstige
aanwijzingen van schuld tegen hem blijven bestaan; dat het onderzoek zonder
vertraging is voortgezet sedert de uitvaardiging van het bevel tot aanhouding;
dat het onvermijdelijk van lange duur en
ingewikkeld is, nu het tal van onderzoeksverrichtingen en opsporingen vereist, zowel met betrekking tot aan de
verdachte verweten feiten die wegens de
aard ervan ingewikkeld zijn, als met betrekking tot feiten ten laste van andere
misdadigers, medeverdachten of niet,
met wie hij banden onderhoudt; dat met
name klaarblijkelijk nuttige onderzoeksverrichtingen zijn bevolen of uitgevoerd
op 4 en 8 augustus 1986 en dat twee door
de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoeken nog altijd aan de gang
zijn; dat bovendien eiser zelf nog op 9 en
13 oktober 1986, dus nog meer enkele dagen geleden, is ondervraagd; dat in de
huidige stand van het onderzoek een gelijksoortige maatregel (voorlopige invrijheidstelling) ten aanzien van de verdachte nog nadelige gevolgen lijkt te kunnen
hebben voor het verloop van het onderzoek en voor de openbare veiligheid, gelet op de wijze waarop verdachte zich
v66r zijn aanhouding heeft gedragen, nu
hij niet aarzelde deze in ernstig gevaar
te brengen,
terwijl de behoeften van het onderzoek
op zich geen afdoende grand opleveren
voor de voorlopige hechtenis; de wet bepaalt dat zowel het bevel tot aanhouding
als de handhaving van de hechtenis voor
de gehele duur van de rechtspleging,
zelfs voor de feitenrechers, v66r het
eindvonnis aileen verantwoord zijn in zoverre de invrijheidstelling van beklaagde, op gronden eigen aan de zaak of de
persoonlijkheid van de betrokkene, een
gevaar kan betekenen voor de openbare
veiligheid,

Overwegende dat het arrest de
handhaving van de voorlopige hechtenis niet enkel grondt op overwe-
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gingen in verband met de behoeften
van het onderzoek, maar eraan toevoegt dat de ernstige en uitzonderlijke omstandigheden, zoals uiteengezet onder meer in de arresten van
31 juli en 30 september 1986, nog altijd voorhanden zijn; dat hieruit
volgt « dat er tegen verdachte ernstige aanwijzingen bestaan dat hij
welbewust heeft deelgenomen aan
de voorbereiding van een bomaanslag, op 28 juni 1985, tegen ACEC te
Drogenbos; dat die deelneming op
zijn minst zou bestaan uit de vervaardiging van het mechanisme dat
de explosie van het springtuig
moest toelaten; dat de bij het onderzoek verzamelde gegevens en, met
name, het onderzoek van de sporen
die werden gevonden in de flat waar
verdachte verklaart het bovengenoemde mechanisme te hebben vervaardigd, ernstige redenen geven
om te denken dat de aan die verdachte verweten feiten deel uitmaken van de acties van een terreurorganisatie waaraan hij, volgens eigen
zeggen, uit vrije wil heeft meegewerkt omdat hij instemde met de
doelstellingen en actiemiddelen die
door die organisatie worden opgeeist; dat het onderzoek lijkt uit te
wijzen dat er nauwe banden, zowel
van ideologische als van logistieke
aard, bestonden tussen deze organisatie en buitenlandse terreurgroeperingen; dat die omstandigheden aantoonden dat betrokkene het uitzonderlijk ernstige voornemen heeft om
door onwettige acties en, zo nodig,
door het plegen van aanslagen tegen personen en eigendommen, de
democratische instellingen te ontwrichten; dat de aanwezigheid van
dat voornemen bevestigd lijkt door
de inhoud van geschriften, die in de
eel van betrokkene werden aangetroffen; dat door deze geestesgesteldheid, te zamen met de banden
van afhankelijkheid die onvermijdelijk zijn ontstaan tussen de verdachte en andere leden van dezelfde organisatie of van gelijksoortige groeperingen, de persoonlljkheid van de
verdachte een bijzonder ernstig gevaar betekent voor de openbare vei-
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ligheid en de gewettigde vrees doet
ontstaan dat hij, eenmaal in vrijheid
gesteld, opnieuw betrekkingen zal
aanknopen met die personen en opnieuw zal meewerken aan terreurdaden »; dat het arrest bovendien
daaraan toevoegt dat een voorlopige
invrijheidstelling « nog altijd nadelige gevolgen lijkt te kunnen hebben
(...) voor de openbare veiligheid, gelet op de wijze waarop verdachte
zich v66r zijn aanhouding heeft gedragen, nu hij niet aarzelde deze in
gevaar te brengen »; dat het arrest
door die consideransen, onder vermelding van de gegevens eigen aan
de zaak of de persoonlijkheid van
de verdachte, een nauwkeurige omschrijving geeft van de ernstige en
uitzonderlijke omstandigheden die
de openbare veiligheid dermate raken dat de hechtenis van eiser moet
worden gehandhaafd;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 5.3 van het Verdrag tot· Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,
doordat tegen verdachte op 17 februari
1986 een bevel tot aanhouding is uitgevaardigd en dat bet hof van beroep in
het arrest de handhaving van de hechtenis bevestigt, op grond dat het onderzoek
zulks vereist, zonder evenwel de ernstige
en uitzonderlijke omstandigheden aan te
duiden die bestonden op het ogenblik dat
het hof geroepen werd om uitspraall: Le
doen en die de handhaving van de hechtenis konden verantwoorden,
terwijl artikel 5.3 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden bepaalt : « Een ieder, die gearresteerd is of
gevangen wordt gehouden, overeenkomstig lid lc van dit artikel, moet onmiddellijk voor een rechter worden geleid of
voor een andere autoriteit die door de
wet bevoegd verklaard is om rechterlijke
macht uit te oefenen, en heeft het recht
binnen een redelijke termijn berecht te
worden of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld. De invrijheidstelling kan afhankelijk worden gesteld van
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een waarborg voor de verschijning van
de betrokkene in rechte » :

Nr. 268

7 januari 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Willems, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Jadoul, Derriks, Brussel.

Overwegende dat het bof van beroep vaststelt « dat bet onderzoek
zonder vertraging is voortgezet vanaf de uitvaardiging van het bevel tot
aanbouding; dat bet onvermijdelijk
van lange duur en ingewikkeld is,
nu bet tal van onderzoeksverrichtingen en opsporingen vereist, zowel
met betrekking tot de aan verdacbte
(tbans eiser) verweten feiten die we- Nr. 268
gens de aard ervan ingewikkeld
zijn, als met betrekking tot feiten,
2' KAMER - 7 januari 1987
ten laste van andere misdadigers
met wie bij banden onderboudt; dat
met name klaarblijkelijk nuttige on- 1° REGELING VAN RECHTSGEBIED
derzoeksverricbtingen zijn bevolen
- STRAFZAKEN - BEGRIP.
of uitgevoerd op 4 en 8 augustus
1986 en dat twee, door de onder- 2° VERWIJZING VAN EEN RECHTzoeksrechter bevolen deskundigenBANK NAAR EEN ANDERE - STRAFonderzoeken nog altijd aan de gang
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VERzijn; dat bovendien de verdachte zelf
ZOEK TOT ONTTREKKING - ONTVANKELIJKnog is ondervraagd op 9 en 13 oktoHEID - VERZOEK GEGROND OP FElTEN AANber 1986, dat is nog maar enkele daGEVOERD TEGEN BEPAALDE MAGISTRATEN
gen geleden »;
VAN EEN RECHTBANK.
Overwegende dat bet hof van beroep aldus vaststelt dat er nog da- 3° VERWIJZING VAN EEN RECHTden van onderzoek, die nodig zijn
BANK NAAR EEN ANDERE - STRAFom acbter de waarbeid te komen,
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VERZOEK TOT ONTTREKKING- ONTVANKELIJKaan de gang zijn en dat die daden
HEID - VERZOEK GEGROND OP FElTEN AANzonder onverantwoorde vertraging
GEVOERD TEGEN PERSONEN DIE GEEN 'JEEL
worden verricbt; dat bet derhalve
UITMAKEN VAN HET RECHTSCOLLEGE W .ARwettig beslist dat de redelijke terBIJ DE VERVOLGING AANHANGIG IS.
mijn waarbinnen de zaak krachtens
artikel 5.3 van bet Verdrag tot Be- 1' Regeling van rechtsgebied in strafzascberming van de Rechten van de
ken onderstelt dat er een geschil over
rechtsmacht bestaat dat de procesgang
Mens en de Fundamentele Vrijbebelemmert (1). (Artt. 525 e.v. Sv.)
den moet worden bebandeld, niet
verstreken was;
2' Niet ontvankelijk is het verzoek tot
Dat bet middel niet kan worden
verwijzing wegens gewettigde verdenaangenomen;
En overwegende dat de substan(1) Een mogelijk of virtueel geschil over
tii:He of op straffe van nietigheid rechtsmacht, het !outer bestaan van een « gevaar
» voor een dergelijk geschil (verg. Cass.,
voorgescbreven recbtsvormen in
sept. 1985, A.R. nr. 4632, A.C, 1985-86,
acbt zijn genomen en de beslissing 25
nr. 49) vormt geen aanleiding tot regeling van
overeenkomstig de wet is gewezen;
rechtsgebied. Die procedure kan enkel worden

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

gevolgd als er werkelijk een geschil over
rechtsmacht bestaat doordat twee gerechtelijk
beslissingen, die niet vatbaar zijn voor enig
rechtsmiddel, dermate tegenstrijdig zijn dat de
uitoefening van de strafvordering erdoor
wordt belemmerd. Zie noot R.H. onder Cass.,
27 nov. 1950 (A.C, 1951, 146), Cass., 2 april
1985, A.R. nr. 8569 (ibid., 1984-85, nr. 466) en
25 sept. 1985, A.R. nr. 4621 (ibid., 1985-86,
nr 49).

-c--..
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Nr. 269

king wanneer het gegrond is op feiten
die niet tegen een re(;!htbank in haar
geheel, maar tegen bepaalde magistraten van die rechtbank worden aangevoerd (2). (Artt. 542 tot 552 Sv.)
3" 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 (3). (Artt. 542 tot 552
Sv.)

(TERGOLINA)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5368)

RET HOF; - Gelet op het op 27
augustus 1986 ter griffie van het
Hof
neergelegde
verzoekschrift
« verzoek tot regeling van rechtsgebied en tot algehele onttrekking van
de zaak aan de rechtbank te Charleroi, met vernietiging en verwij zing
naar de Brusselse rechtbanken »;
Overwegende dat, enerzijds, uit
geen van de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, het bestaan blijkt van een geschil over de
rechtsmacht dat de loop van het gerecht belemmert en dat zulks ook
niet wordt bewezen en aangevoerd
in het verzoekschrift; dat zodanig
verzoekschrift, dat derhalve niet
kan worden aangemerkt als een verzoek tot regeling van rechtsgebied,
in de zin van de bepalingen van het
Wetboek van Strafvordering, boek
II, titel V, hoofdstuk I, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, anderzijds, het
verzoek, dat ertoe strekt zaken
(2) Cass., 23 april 1986,
(A.C., 1985-86, nr. 521).

A.R.

nr.

5023

(3) Cass., 7 mei 1986, A.R. nr. 4990
(A.C., 1985-86, nr. 549) en 19 nov 1986, A.R.
nr 5432 (A. C., 1986-87, nr 175).
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waarin verzoeker betrokken is, op
grond van gewettigde verdenking te
onttrekken aan de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Charleroi en ze te
doen verwijzen naar een andere
rechtbank, geen gewettigde verdenking kan doen ontstaan tegen de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Charleroi in haar geheel, nu het gegrond is op een geheel van feiten
die worden verweten aan de voorzitter en aan twee rechters van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Charleroi; dat het verzoek evenmin
ontvankelijk is in zoverre het gericht is tegen de beslagrechter Panier, leden van het openbaar ministerie, ministeriele ambtenaren of
bekleders van staatsambten, aangezien de grieven niet worden aangevoerd tegen rechters van die rechtbank;

Om die redenen, wijst het verzoekschrift af; veroordeelt verzoeker
in de kosten van zijn verzoek.
7 januari 1987 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de
h. Declercq, advocaat-generaal.

Nr. 269
2" KAMER - 7 januari 1987

1° CASSATIE KEN DEN -

BEVOEGDHEID - STRAFZAINCIDENTELE AANGIFTE VAN MISDABEGRIP.

2° CASSATIE -

RECHTSPLEGING - INCIDENTELE AANGIFTE VAN MISDADEN - ARREST IN RAADKAMER GEWEZEN.

1• Een zogenaamd incidentele aangifte
van misdaden, die wordt gedaari naar
aanleiding van een bij het Hof aanhangig verzoek tot regeling van rechts-
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Nr. 270

gebied en tot onttrekking en verwijzing van de zaak van een rechtbank
naar een andere, is niet ontvankelijk
als dat verzoek zelf niet ontvankelijk
wordt verklaard (1). (Art. 483, 485, 486

bank naar een andere op grond van
gewettigde verdenking door het Hof
niet ontvankelijk verklaard zijn bij
het op heden onder nr. 5368 gewezen arrest;

2° Wanneer het Hof, bij de toetsing van

Dat bijgevolg de aangifte niet als
incidenteel kan worden aangemerkt
en derhalve niet ontvankelijk is;

en 493 Sv.)

een aangifte van misdaden, oordeelt
dat die niet is gedaan naar aanleiding
van een voor het Hof aanhangige zaak
en haar derhalve niet ontvankelijk verklaart, wordt het arrest in raadkamer
gewezen (2).
(TERGOLINA)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5368bis)

HET HOF; - Gelet op het op 27
augustus 1986 ter griffie van het
Hof neergelegde en onder het nr.
5368 van de algemene rol ingeschreven verzoekschrift « verzoek tot regelh~g van rechtsgebied en tot alge
ilele onttrekking van de zaak aan de
rechtbank te Charleroi met vernietiging en verwijzing naar de Brusselse rechtbanken;
Gelet op de incidentele aangifte,
door eiser op 27 augustus 1986 op de
griffie van het Hof neergelegd en ingeschreven op de algemene rol onder het nr. 5368bis;
Overwegende dat de wetgever,
wanneer hij de partij die zich benadeeld acht, gemachtigd heeft om
rechtstreeks bij het Hof van Cassatie incidentele aangifte te doen van
een voor het Hof hangende zaak,
het geval beoogde waarin de aangifte rechtsgevolgen kan hebben voor
de beslissing of de uitspraak over de
zaak;
Overwegende dat zulks ten deze
nict het geval is, nu de verzoekschriften tot regeling van
rechtsgebied en tot onttrekking alsook tot verwijzing van een recht:'\iota's arrest nr 269
{1) en {2) Zie Cass., 8 jan 1986, A.R. nr 4762
(A.C, 1985-86, nt. 301)

Om die redenen, gelet op de artikelen 485, 486, 493 en 502 van het
Wetboek van Strafvordering, rechtdoende in raadkamer, verwerpt de
incidenteel genoemde aangifte; verwij st eiser in de kosten.
7 januari 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de
h. Declercq, advocaat-generaal.

Nr. 270
1'

KAMER -

8 januari 1987

RECHTBANKEN

ZAAK GEDURENDE
MEER DAN ZES MAANDEN IN BERAAD GEHOUDEN - ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN
DE RECHTER - VERWIJZING NAAR HETZELFDE GERECHT, ANDERS SAMENGESTELD.

Wanneer een rechter meer dan zes
maanden verzuimt de zaak te berechten die hij in beraad had genomen,
kan het Hof, zonder de in art. 656
Ger. W. bedoelde mededeling te bevelen, de zaak aan die rechter onttrekken en ze verwijzen naar hetzelfde gerecht, anders samengesteld (1).

1---------------Nota arrest nr 270 ·
{1) Cass., 5 april 1984, A.R. nr 4462
(A.C., 1983-84, nr 453); zie 4 dec. 1986, A.R.
nr 7771 (ibid., supra nr 208).
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Nr. 271

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL IN ZAKE ROYALE BELGE N.V.,
LOCADIF N.V. T. GAN LA. N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7823)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel, dat op 20 oktober 1986 ter griffie
van het Hof is ingediend en strekt
tot onttrekking van de zaak die op
de algemene rol van de Rechtbank
van Koophandel te Brussel is ingeschreven
onder
het
nummer
2795/84, aan mevr. Maquet, rechter
in de Rechtbank van Koophandel te
Brussel, en aan de heren Walch en
Cogels, rechters in handelszaken in
dezelfde rechtbank;
Overwegende
dat
het
verzoekschrift hierop is gegrond dat de
voornoemde rechters gedurende
meer dan zes maanden hebben verzuimd de zaak te berechten die zij
in beraad hadden genomen;
Gelet op de artikelen 648, 4", 652
tot 655 en 658 van het Gerechtelijk
Wetboek;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de vorenvermelde
rechters gedurende meer dan zes
maanden hebben verzuimd de voornoemde zaak te berechten, hoewel
zij deze in beraad hadden genomen;
dat de dag van de uitspraak zelfs
niet is vastgesteld; dat de beslissing
over het geschil, in het belang van
een goede rechtsbedeling, niet Ianger mag uitblijven;

Om die redenen, onttrekt de zaak,
ingeschreven op de algemene rol
van de Rechtbank van Koophandel
te Brussel, onder het nummer
2795/84, aan mevr. Maquet, rechter
in de Rechtbank van Koophandel te
Brussel, en aan de heren Walch en
Cogels, rechters in handelszaken in
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dezelfde rechtbank; verwijst naar de
anders samengestelde Rechtbank
van Koophandel te Brussel; laat de
kosten ten laste van de Staat.
8 januari 1987 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Sace, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal.
Op dezelfde dag zijn acht arresten in dezelfde zin gewezen tot onttrekking van zaken aan
rnevr. de rechter Maquet en aan de rechters in
handelszaken die met haar zitting hadden.

Nr. 271
2"

KAMER -

9 januari 1987

1° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - BEG RIP

2° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
6.1- RECHT OP EEN EERLIJK PROCES- BEGRIP.

1• en 2" Noch een miskenning van het

vermoeden van onschuld, noch een
miskenning van het recht van een ieder op een eerlijke behandeling van
zijn zaak kan worden afgeleid uit de
enkele omstandigheid dat het rechtscollege, dat uitspraalr moet doen over
de gegrondheid van een tegen een beklaagde ingestelde strafvervolging en
te dien einde de relevantie van diens
verweermiddelen moet beoordelen, op
grond van de feitelijke gegevens die
het opsomt, waaronder de bekentenissen van die beklaagde, beslist dat de
door hem tegen de gerechte/ijke politie
geuite beschuldigingen « van weinig gewicht waren » en dat daaraan niet het
minste ge/oof kon worden gehecht.
(ANDRIES)
ARREST ( verta/ing)

(A.R. nr. 5322)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 juni 1986 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
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Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden, 14.1 van
het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, alsook
van het algemeen beginsel van het recht
van verdediging, en van de algemene
rechtsbeginselen betreffende het vermoeden van onschuld, de onpartijdigheid van
de rechter en de eerlijke behandeling
van de zaak,
doordat, ...
derde onderdeel, het arrest vermeldt :
dat het geenszins de bedoeling is van
het hof (van beroep) om iets aan te merken op de wijze waarop beklaagde
(thans eiser) zijn verweer wenst te voeren, zelfs waar hij de politie die hem
heeft aangehouden, beschuldigt van laster; dat de beschuldigingen evenwel van
een man die, naar eigen zeggen, geen
andere inkomsten heeft dan die welke
hij verdient als " beroepsgokker in de
speelhuizen ", voor hemzelf of voor anderen valse identiteitskaarten onder zich
heeft, die eigenaar is van handwapens
en van zo geperfectioneerde wapens als
een karabijn 22 met vouwbare kolf en
uitneembare loop met geluiddemper en
vizierkijker, wel van zeer weinig gewicht
zijn en ten deze niet de minste geloofwaardigheid bezitten »,
terwijl, enerzijds, eiser de politie die
hem heeft aangehouden nooit van laster
heeft beschuldigd, zodat het arrest de bewijskracht van eisers conclusie miskent
en, anderzijds, het arrest, door de in het
derde onderdeel weergegeven vermeldingen, het vermoeden van onschuld dat ten
gunste van iedere beklaagde bestaat,
miskent en blijk geeft van vooringenomenheid ten aanzien van eiser, waar
het een argument « ad hominem » gebruikt waardoor hem het recht op een
eerlijke behandeling van zijn zaak wordt
ontnomen:
«

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, zoals blijkt uit
de in het antwoord op het eerste onderdeel van het vierde middel weergegeven conclusie van eiser, het hof
van beroep, zonder de betekenis of
de strekking van die conclusie te
miskennen en, derhalve, zonder de
bewijskracht ervan te miskennen
heeft kunnen beslissen dat eiser,

Nr. 271

door de officieren en agenten van de
gerechtelijke politie ervan te beschuldigen in de koffer van zijn wagen een revolver te hebben gelegd
« ten einde een onschuldige uit dien
hoofde te doen veroordelen en aldus
tegen hem te beschikken over een
pressiemiddel dat ze om (een) andere reden nodig hadden », de politie
die hem had aangehouden, van
« laster had beschuldigd;
Dat dit onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende, voor het overige,
dat het Hof geen miskenning van
het vermoeden van onschuld noch
van het recht van eiser op een eerlijke behandeling van zijn zaak kan
afleiden uit de enkele omstandigheid dat het hof van beroep, dat uitspraak moest doen over de gegrondheid van een tegen eiser ingestelde
strafvervolging en te dien einde de
relevantie van diens verweermiddelen moest beoordelen, erop heeft gewezen dat de door eiser tegen officieren en agenten van de gerechtelijke politie geuite beschuldigingen
« van weinig gewicht » waren en
niet de minste geloofwaardigheid
bezaten, aangezien hij, naar hij zelf
heeft toegegeven, « beroepsgokker
was in de speelhuizen », dat hij, zoals het arrest reeds had beslist in de
voorgaande vermeldingen, « voor
hemzelf of voor anderen valse identiteitskaarten onder zich had », en
dat hij onder meer « eigenaar was ...
van zo geperfectioneerde wapens als
een karabijn 22 met vouwbare kolf
en uitneembare loop met geluiddemper en vizierkijker »;
Dat het derde onderdeel, wat dat
betreft, niet kan worden aangenomen;
Over het zesde middel, ...

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

r
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Nr. 272

9 januari 1987 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Vanderveeren, Hornet en Muller, Brussel.

Nr. 272
2• KAMER - 9 januari 1987

1° HOGER BEROEP EENSTEMMIGHEID IS VEREIST.

STRAFZAKEN
GEVALLEN WAARIN ZE

2° CASSATIE -

OMVANG - STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN - NIET
BEPERKTE VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE.

3° VOORZIENING
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IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - VORM - ONTVANKELIJKHEID- VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ - NIET BETEKENDE VOORZIENING.

1" Wanneer de correctionele rechtbank

de beklaagde heeft veroordeeld wegens het onopzettelijk toebrengen van
slagen of verwondingen aan een persoon en hem heeft vrijgesproken van
het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen aan een ander
persoon, kan het hoi van beroep niet,
zonder vast te stellen dat de beslissing
met eenparige stemmen van al zijn ]eden gewezen is, laatstgenoemd feit bewezen verklaren, ook al zijn de aan
beide personen toegebrachte slagen of
verwondingen veroorzaakt door hetzelfde gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid en al werd voor aile misdrijven samen slechts een enkele straf
opgelegd (1). (Art. 2llbis Sv.)

2" Vernietiging, op de niet beperkte voorziening van de beklaagde, van de beslissing op de strafvordering brengt
vernietiging mede van de definitieve
(2) en de niet definitieve (3) beslissingen op de tegen hein ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen die uit
eerstgenoemde beslissing voortvloeien,
ook al is de voorziening tegen de niet
definitieve beslissingen vooralsnog
niet ontvankelijk en ook al heeft eiser
afstand gedaan van zijn voorziening
tegen die beslissingen zonder erin te
berusten (4).
3" Niet ontvankelijk is de voorziening

van een burgerlijke partij wanneer zij
A.C., 1985-86, nr. 503); deze personen kunnen
een burgerlijke rechtsvordering instellen, zelfs
al vermeldt de telastlegging hen niet als
slachtoffer (Cass., 6 okt. 1982, A.R. nr. 2192,
ibid., 1982-83, nr. 95).
Daarentegen zou ten onrechte worden geoordeeld dat het aanduiden van een bijkomend
slachtoffer enkel betrekking zou hebben op de
kwalificatie van een enkel strafbaar feit, met
het gevolg dat, aangezien het !outer zou gaan
om een wijziging van de omschrijving, de eenparigheid niet zou vereist zijn (Cass., 3 jan.
1955, ibid., 1955, 317; Cass., 4 nov. 1986, A.R.
nr. 213, A.C. 1986-87, supra, nr. 140). Het gaat
hier niet om een loutere aanpassing van de
wettelijke omschrijving van het misdrijf, maar
om een bijkomende schuldigverklaring die aan
de oorspronkelijke telastlegging toegevoegd
wordt. De appelrechter kon niet zonder de
eenstemmigheid vast te stellen het hestanddee! van de telastlegging in aanmerking nemen dat door de eerste rechter niet was aangenomen. Het Hof heeft dezelfde oplossing gegeven in een geval van opzettelijk toebrengen
van slagen aan een enkel persoon waarbij een
dee! van de slagen door de eerste rechter niet
bewezen waren verklaard; eenstemmigheid
was vereist om het geheel van de feiten in hoger beroep bewezen te verklaren. (Cass., 29
sept. 1975, ibid., 1975-76, 132).
Men zal opmerken dat, nu schending van
art. 211bis Sv. was vastgesteld, het Hof geoordeeld heeft de leer van de naar recht verantwoorde straf niet te moeten toepassen; daarmee heeft het Hof zijn vaste rechtspraak
gevolgd (Cass., 3 dec. 1956, Bull. en Pas., 1957,
I, 348; Cass., 25 feb., 1974, A.C., 1974, 702;
Cass., 22 mei 1979, ibid., 1978-79, 1107; Cass.,
20 mei 1980, ibid., 1979-80, nr. 590).
R.D.

(1) Het gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid waardoor slagen of verwondingen worden
veroorzaakt aan verschillende slachtoffers,
vormt een enkel strafbaar feit. Aldus brengt in
dat geval de akte waarbij het misdrijf toebrengen van slagen en verwondingen aan een per-·
soon voor de rechtbank wordt gebracht, noodzakelijkerwijs ook de aan andere personen
toegebrachte slagen en verwondingen voor die·
rechtbank (Cass., 16 april 1986, A.R. nr. 4987,

(2) Cass., 27 feb. 1985, A.R. nr. 3986
(A.C., 1984-85, nr. 385). Vgl. nochtans Cass., 19
nov. 1980, A.R. nr. 1242 (ibid., 1980-81, nr. 170).
(3) Cass., 26 nov. 1986, A.R.
(A.C., 1986-87, supra, nr. 188).
(4) Cass., 29 april 1986,
(A.C., 1985-86, nr. 529).

A.R.

nr.
nr.

5303
106
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niet is betekend aan de partij tegen
wie zij is gericht (5). (Art. 418 Sv.)

(ETIENNE T. ORBAN, DELRE, • URANUS » N.V.,
• DE SOCIALE VOORZORG ' S.V., GOFFIN, GARSOU, NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5377)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1986 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;

A. In zoverre de voorziening van
eiser, beklaagde, gericht is tegen de
beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering :
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 21lbis van het Wetboek
van Strafvordering,
doordat het arrest - met wijziging
van het bestreden vonnis dat op 20
maart 1984 door de Correctionele Rechtbank te Verviers was gewezen en waarbij eiser op strafrechtelijk gebied « voor
(slechts) een gedeelte van de in de dagvaardi~g omschreven telastlegging 2 •,
namehJk wegens onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen enkel
aan de genaamden Kuypers Monique,
Claus Colette en Etienne Mary was veroordeeld tot een geldboete van vijftig
frank, verhoogd met 390 deciemen, en ardus gebracht op 2.000 frank, of tot een
vervangende gevangenisstraf van vijftien
dagen, en waarbij eiser van rechtsvervolging werd ontslagen voor het overige
(voor een « gedeelte van de telastlegging
2 •), namelijk onopzettelijk toebrengen
van slagen en verwondingen aan Garsou
Elisabeth, echtgenote van de medebeklaagde, en verweerder Goffin, die in
eerste aanleg als enige verantwoordelijk
werd verklaard voor de aan zijn voertuig
veroorzaakte schade en voor de onopzettelijk aan zijn echtgenote toegebrachte
(5) Cass., 4 feb. 1986, A.R. nr. 9898
(A.C., 1985-86, nr. 357). Zie, wat de vorm van
de betekening betreft, Cass., 14 en 15 okt.
1986, A.R. nrs. 431 en 5141 (ibid., 1986-87, supra nrs. 84 en 88) en, wat de noodzaak betreft
om de stukken van betekening binnen de wettelijke termijnen neer te leggen, Cass., 21 okt.
1986, A.R. nrs. 301-349 (ibid., 1986-87, supra nr.
104).
,
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slagen en verwondingen - bij de uitspraak over de tegen eiser ingestelde
strafvordering, na in de redenen te hebben vastgesteld dat « de aan Etienne
(thans eiser) opgelegde straf voortaan
ook de straf zal zijn voor het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen aan Garsou Elisabeth >>, de telastlegging 2, zoals ze in de dagvaarding is
omschreven, ten laste van eiser bewezen
verklaart, hem uit dien hoofde veroordeelt tot dezelfde straf als die welke door
de eerste rechter was opgelegd, hem in
diverse kosten verwijst, en op grond van
die beslissing op de tegen de eiser Etienne ingestelde strafvordering uitspraak
doet, zoals het gedaan heeft over de tegen hem ingestelde rechtsvorderingen,
en hem meer in het bijzonder veroordeelt tot betaling van schadevergoeding
aan de verweerders Goffin, Nationaal
Verbond van Socialistische Mutualiteiten
en Garsou, wier civielrechtelijke vorderingen in eerste aanleg waren afgewezen, zonder evenwel vast te stellen dat
het hof van beroep uitspraak gedaan
heeft met eenparige stemmmen van de
leden van het hof,
terwijl de eerste rechter de schuld van
eiser aan het hem in « de telastlegging
2 >> verweten en in de dagvaarding omschreven misdrijf onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen aan de
verweerster Elisabeth Garsou niet bewezen verklaard heeft, zodat de appelrechters, luidens de in het middel aangewezen wetsbepaling, eiser niet dan met
eenparigheid van stemmen op de strafvordering konden veroordelen tot dezelfde straf als die welke hem in eerste aanleg was opgelegd wegens de telastlegging 2 « zoals ze in de dagvaarding was
omschreven •, dat wil zeggen wegens het
onopzettelijk toebrengen van slagen en
verwondingen, niet aileen aan Colette
Claus, Monique Cuypers en Mary Etienne, maar ook aan Elisabeth Garsou,
waaruit volgt dat het beschikkende gedeelte van het arrest betreffende de tegen eiser ingestelde strafvordering onwettig is en bijgevolg ook het beschikkende gedeelte betreffende de civielrechtelijke vorderingen die door de verweerders tegen eiser, en inzonderheid door
de verweerders Goffin en Nationaal Verbond van Socialistiche Mutualiteiten alsmede door Garsou zijn ingesteld (schending van artikel 211bis van het Wetboek
van Strafvordering) :

Overwegende dat eiser ten verzoeke van het openbaar ministerie is

r,
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gedagvaard om voor de correctionele rechtbank te verschijnen, met name ter zake dat hij door gebrek aan
voorzorg of voorzichtigheid, doch
zonder het oogmerk om de persoon
van een ander aan te randen, onopzettelijk slagen of verwondingen
heeft toegebracht aan Elisabeth
Garsou, Colette Claus, Monique
Kuypers en Mary Etienne;
Overwegende dat de eerste rechter eiser heeft veroordeeld tot een
geldboete van 50 frank wegens het
onopzettelijk toebrengen van slagen
of verwondingen aan Monique Kuypers, Colette Claus en Mary Etienne
(gedeelte van de telastlegging 2) en
hem heeft vrij gesproken voor het
overige gedeelte van de telastlegging 2, namelijk onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen aan Elisabeth Garsou; dat hij de
onder meer tegen eiser ingestelde
civielrechtelijke vorderingen van de
verweerders Goffin, Garsou en Nationaal Verbond van Socialistische
Mutualiteiten heeft afgewezen;
Overwegende dat het hof van beroep, op het hoger beroep van onder
meer het openbaar minsterie, de telastlegging 2 van onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen aan Claus, Kuypers, Mary
Etienne en Garsou, zoals aan eiser
ten laste gelegd door de dagvaarding van het openbaar ministerie,
bewezen verklaard heeft en hem
voor de telastlegging in haar geheel
veroordeeld heeft tot een geldboete
van 50 frank;
Overwegende dat het arrest, nu
het, zonder vast te stellen dat met
eenparige stemmen van het hof van
beroep uitspraak is gedaan, de telastlegging van onopzettelijke slagen of verwondingen aan de verweerster Garsou ten aanzien van
eiser bewezen verklaart, ofschoon
de correctionele rechtbank hem
daarvan had vrijgesproken, artikel
211bis van het Wetboek van Strafvordering schendt;
Dat het middel gegrond is;
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B. In zoverre de voorziening van
eiser, beklaagde, gericht is tegen de
beslissing op de door de verweerster
De Sociale Voorzorg tegen hem ingestelde civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat het arrest aan
laatstgenoemde een provisionele
vergoeding toekent en de zaak naar
de eerste rechter terugwijst voor uitspraak over het overige van de civielrechtelijke belangen; 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 voorbarig en
dus niet ontvankelijk is;
Overwegende evenwel dat de vernietiging van de beslissing op de
strafvordering de vernietiging tot
gevolg heeft van de niet definitieve
beslissing op de tegen eiser, beklaagde, ingestelde civielrechtelijke
vordering, die uit eerstgenoemde beslissing voortvloeit,
C. In zoverre de voorziening van
eiser, beklaagde, gericht is tegen de
beslissingen op de door de verweersters Garsou en Nationaal Verbond
van Socialistische Mutualiteiten tegen hem ingestelde civielrechtelijke
vorderingen :
Overwegende dat eiser afstand
heeft gedaan van zijn voorziening,
op de enige grond dat de beslissingen op de door die verweersters tegen hem ingestelde civielrechtelijke
vorderingen geen eindbeslissingen
zijn; overwegende echter dat de vernietiging, op de voorziening van eiser, beklaagde, van de beslissing op
de strafvordering de vernietiging tot
gevolg heeft van de niet definitieve,
op de rechtsvorderingen van de verweersters, burgerlijke partijen, gewezen beslissingen, die uit eerstgenoemde beslissing voortvloeien, onclanks de afstand die eiser, wat dat
betreft, heeft gedaan van de voorziening en die niet geldt als berusting;
D. In zoverre de. voorziening van
eiser, beklaagde, gericht is tegen de
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beslissingen op de door de verweerders Orban, Delre, naamloze vennootschap Uranus en Goffin tegen
hem ingestelde civielrechtelijke vorderingen:
Overwegende dat de vernietiging,
op de niet beperkte voorziening van
beklaagde, van de op de strafvordering gewezen veroordelende beslissing de vernietiging tot gevolg heeft
van de op de tegen hem ingestelde
civielrechtelijke vorderingen gewezen eindbeslissingen, die uit eerstgenoemde beslissingen voortvloeien;
E. In zoverre de voorziening van
eiser, burgerlijke partij, gericht is
tegen de beslissing op de door hem
tegen de verweerder Goffin, beklaagde, ingestelde civielrechtelijke
vordering:
Overwegende dat niet blijkt dat
eiser zijn voorziening heeft doen betekenen aan de partij tegen wie zij
is gericht;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
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9 januari 1987 - 2' kamer - Voorzit·
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Resteau - GeJijkluidende conclusie van de h. De-'
clercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Dassesse.
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KAMER -

9 januari 1987

1° ONDERZOEKSGERECHTEN-

RAADKAMER CONTRAVENTIONALISERING
RECHTSPLEGING.

2° HOGER BEROEP EENSTEMMIGHEID IS VEREIST.

STRAFZAKEN GEVALLEN WAARIN ZE

3° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENVERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT
TOT STUREN ALS STRAF - VERNIETIGING
WEGENS ONWETTIGHEID VAN DIE STRAF.

4° CASSATIE-

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van eisers voorziening, in zoverre ze gericht is tegen
de civielrechtelijke beschikkingen
van het arrest die uitspraak doen
over de door de verweersters Nationaal Verbond van Socialistische
Mutualiteiten en Garsou ingestelde
civielrechtelijke vorderingen; vernietigt het bestreden arrest, in zoverre
het uitspraak doet over de tegen eiser ingestelde strafvordering en de
tegen hem gerichte civielrechtelijke
vorderingen; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; verwijst eiser en iedere verweerder in een
achtste van de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.

OMVANG- STRAFZAKENBURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD - DIENTENGEVOLGE VERNIETIGING VAN DE NIET
DEFINITIEVE BESLISSING WAARBIJ DE VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ VEROORDEELD WORDT, NIETTEGENSTAANDE DE AFSTAND VAN DE VOORZIENING, DIE NIET ALS
EEN BERUSTING KAN WORDEN OPGEVAT.

1" Op eensluidende vordering van

de
procureur des Konings en wanneer er
geen burgerlijke partij in het geding
is, kan de raadkamer een beschikking
van contraventionalisering wijzen, zonder dat aan de verdachte en aan diens raadsman bericht werd gegeven en
zonder dat het dossier neergelegd
werd ter griffie om hen in staat te stellen ervan inzage te nemen. (Wet 25
okt. 1919, enig art., § XV.)

2" Met eenparige stemmen moet worden

gewezen het in hager beroep door de
correctionele rechtbank gewezen vonnis waarbij de rechtbank, na de door
de politierechtbank tegelijkertijd met
een verval van het recht tot sturen uit-

-----'1
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gesproken geldboete te hebben bevestigd, de duur van dat verval verlengt
(1). (Art. 211bis Sv.)

I. Op de voorziening van Serge
Andre, beklaagde :

3' Onwettigheid van het als straf uitge-

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

sproken verval van het recht tot sturen strekt zich uit tot de gehele veroordeling wegens het misdrijf waarvoor het rijverbod werd opgelegd (2).
4' Wanneer, op het cassatieberoep van

de beklaagde, de beslissing waarbij hij
op de strafvordering en de burgerlijke
rechtsvordering wordt veroordeeld,
vernietigd wordt, strekt die vernietiging zich uit tot de niet definitieve beslissing wam·bij de vrijwillig tussengekomen partij samen met de beklaagde
in solidum wordt veroordeeld, niettegenstaande afstand van het cassatieberoep als deze niet als een berusting
kan worden opgevat (3).

(ANDRE, , ROYALE BELGE » N.V. T. LANDSBOND
DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, DE VISSCHER, BOMBAERTS, DE COCK)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5385)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 juni 1986 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;

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

(1) Zie Cass., 7 sept. 1971 (A.C., 1971-72, 20)
en 13 okt. 1981, A.R. nr. 6647 (ibid., 1981-82, nr.
106).
(2) Cass., 23 jan. 1985, A.R. nr. 3602
(A.C., 1984-85, nr. 301). Dit arrest verantwoordt
de volledige vernietiging met de overweging
dat de vervallenverklaring « een bestanddeel is
van de straf "· De formule is niet precies genoeg, aangezien de vervangende gevangenisstraf, de opdeciemen en de verbeurdverklaring
eveneens bestanddelen zijn van de straf. Toch
heeft een onwettigheid, wat die bestanddelen
betreft, enkel een beperkte vernietiging tot gevolg. Om die reden voegt het van een noot
voorziene arrest eraan toe dat de vervallenverklaring een bestanddeel is van de « hoofdstraf » (zie noot 1 onder Cass., 29 maart 1983,
A.R. nr. 7129 (A.C., 1982-83, nr. 419) en de notities 2' en 3' v66r Cass., 20 juli 1983, A.R.
nr. 8112 (ibid., 1982-83, nr. 608).
(3) Cass.,

20

nov.

(A.C., 1984-85, nr. 176).

1984,

A.R.

nr.

8639

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van bet enig artikel, § XV,
van de wet van 25 oktober 1919 tot tijdelijke wijziging van de rechterlijke inrichting en van de rechtspleging voor de hoven en rechtbanken, van bet algemeen
rechtsbeginsel van bet recht van verdediging en van artikel 6 van bet Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
doordat § XV van voormelde wet bepaalt dat de verdachte en zijn raadsman
gerechtigd zijn om, als bet onderzoek
bei:Hndigd is en ten minste achtenveertig
uur v66r de beraadslaging van de raadkamer, die met de uitspraak over de regeling van de rechtspleging belast is, inzage te nemen van bet tegen eerstgenoemde aangelegde dossier, en doordat
dezelfde § XV van voormelde wet bepaalt
dat de verdachte en diens raadsman bij
aangetekende brief op de hoogte moeten
worden gebracht van de datum waarop
de ruadkamer de rechtspleging zal regelen,
terwijl de verdachte Serge Andre evenmin als zijn raadsman uitgenodigd werd
om inzage te nemen van bet dossier v66r
de regeling van de rechtspleging door de
raadkamer; hij zijn verweermiddelen
niet heeft kunnen voordragen voor de
raadkamer, aangezien hij niet opgeroepen was om te verschijnen, hetgeen trouwens blijkt uit de op 20 mei 1985 door de
raadkamer gewezen beschikking waarin
nergens gewag wordt gemaakt van enigerlei kennisgeving aan de verdachte of
diens raadsman; verdachte ten gevolge
van dit gebrek aan kennisgeving ernstig
in zijn recht van verdediging is geschaad, doordat hem aldus de mogelijkheid is ontnomen om de opschorting
(van de uitspraak) van de straf te vorderen en/of zich te verzetten tegen de contraventionalisering van de zaak, zodat
hij te gelegener tijde de opschorting van
de uitspraak had kunnen eisen voor het
vonnisgerecht; artikel 6 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden bovendien bepaalt dat een ieder recht heeft
op een eerlijke behandeling van zijn
zaak; eiser, ten gevolge van het feit dat
hem buiten zijn weten, vermits hij niet
opgeroepen was, bet recht ontnomen
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werd om een opschorting van de uitspraak te vragen, uiteraard geen eerlijk
proces gekregen heeft waarbij hij alle
hem ter beschikking staande middelen
had kunnen aanwenden :

Overwegende dat het middel berust op de bewering dat de verdachte en zijn raadsman, met toepassing
van de wet van 25 oktober 1919 tot
tijdelijke wijziging van de rechterlijke inrichting en van de rechtspleging voor de hoven en rechtbanken,
gerechtigd zijn om, als het onderzoek beeindigd is en ten minste achtenveertig uur v66r de beraadslaging van de met de uitspraak over
de procedureregeling belaste kamer,
inzage te nemen van het tegen
eerstgenoemde aangelegde dossier;
Overwegende dat het enig artikel
van de wet van 25 oktober 1919
§ XV, laatste lid, bepaalt dat « noch~
tans, wanneer er geen burgerlijke
partij in de zaak is, de raadkamer,
zonder andere rechtsvormen dan
het verslag van de onderzoeksrechter, op de eensluidende vordering
van de procureur des Konings, de
beschikkingen mag wijzen waarvan
sprake is in de artikelen 128 en 129
van het Wetboek van Strafvordering
en van artikel 4 van de wet van 4
oktober 1867 »;
Overwegende dat uit de op 20 mei
1985 door de raadkamer gewezen
beschikking blijkt dat, nu geen enkele burgerlijke partij in de zaak
was, de raadkamer eiser, met toepassing van de artikelen 129 van het
Wetboek van Strafvordering en 4
van de wet van 4 oktober 1867, op
de verzachtende omstandigheden
verwezen heeft naar de politierechtbank; dat er derhalve, krachtens het
enig artikel van de wet van 25 oktober 1919, § XV, laatste lid, geen verplichting bestond om aan de verdachte en diens raadsman een kennisgeving te doen of het dossier te
hunner beschikking te stellen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 21lbis van
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het Wetboek van Strafvordering en 97
van de Grondwet,
doordat de Correctionele Rechtbank te
Brussel, zonder te vermelden dat ze haar
beslissing met eenparigheid van stemmen genomen had, beklaagde, in haar
vonnis van 10 juni 1986, voor de duur
van zes maanden vervallen heeft verklaard wegens de telastlegging A, ondanks het feit dat de eerste rechter
slechts een vervallenverklaring van een
maand uitgesproken had,
terwijl de Correctionele Rechtban te
Brussel, nu ze niet vermeld heeft dat
haar beslissing met eenparigheid van
stemmen genomen was, ofschoon ze
daartoe uitdrukkelijk verplicht was, de
opgelegde straf heeft verzwaard in strijd
met de aangehaalde bepalingen :

Overwegende dat de politierechtbank eiser : 1o wegens de telastleggingen A (onopzettelijke slagen of
verwondingen) en C (overtreding
van het Wegverkeersreglement) veroordeeld had tot een geldboete van
150 frank en hem voor de duur van
een maand vervallen verklaard had
van het recht tot het besturen van
een voertuig en, 2° hem wegens de
telastlegging B (sturen zonder rijbewijs) veroordeeld had tot een geldboete van 500 frank en hem voor de
duur van zes maanden vervallen
verklaard had van het recht tot sturen;
Overwegende dat het bestreden
vonnis die beslissing bevestigt met
de wijziging dat de « voor de duur
van zes maanden uitgesproken vervallenverklaring enkel betrekking
heeft op de telastlegging A »;
Dat de correctionele rechtbank aldus, zonder vast te stellen dat die
wijziging met eenparigheid van
stemmen was aangebracht, de aan
eiser wegens de telastlegging A opgelegde straf heeft verzwaard;
Overwegende dat de in deze zaak
uitgesproken
vervallenverklaring
een bestanddeel is van de hoofdstraf
die eiser is opgelegd wegens de telastleggingen A en C, zodat de onwettigheid van de beslissing waarin
die vervallenverklaring wordt uitgesproken, de vernietiging van de volledige, wegens de telastleggingen A

F---~--~----~~-J
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en C uitgesproken veroordeling tot uitspraak doet over de tegen de eigevolg heeft;
.ser Serge Andre wegens de telastDat het middel in zoverre gegrond . legging B ingestelde strafvordering;
beveelt dat van dit arrest melding
is;
En overwegende, wat de beslis- zal worden gemaakt op de kant van
sing van de telaslegging B betreft, het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
dat de substantii:He of op straffe van veroordeelt eiseres in de kosten van
nietigheid voorgeschreven rechtsvor- haar voorziening, veroordeelt eiser
men in acht zijn genomen en de be- in een vierde van de kosten van zijn
slissing overeenkomstig de wet is voorziening; laat de overige kosten
ten laste van de Staat; verwij st de
gewezen;
aldus beperkte zaak naar de CorrecB. In zoverre de voorziening ge- tionele Rechtbank te Nijvel, zitting
richt is tegen de beslissing op de houdende in hoger beroep.
door de verweersters tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vorderin9 januari 1987 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
gen: ·
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de tegen eiser
ingestelde strafvordering de vernietiging tot gevolg heeft van de niet
definitieve beslissingen op de tegen
hem ingestelde civielrechtelijke vorderingen, die uit eerstgenoemde beslissing voortvloeien, ook al is wat
dat betreft de voorziening voorbarig
en derhalve niet ontvankelijk;
II. Op de voorziening van de
naamloze vennootschap Royale Beige, vrijwillig tussengekomen partij :
Overwegende dat eiseres afstand
doet van haar voorziening;
Overwegende dat in weerwil van
die afstand, die niet geldt als berusting, de vernietiging van de beslissing op de tegen beklaagde ingestelde strafvordering de vernietiging tot
gevolg heeft van de uit de eerstgenoemde beslissing voortvloeiende
niet definitieve beslissingen, die zijn
gewezen op de door de verweersters
tegen eiseres, vrijwillig tussengekomen partij, ingestelde civielrechtelijke vorderingen;

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorziening
van de naamloze vennootschap
Royale Belge; vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het

- Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Y.
De Gratie, Brussel, en Simont.
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1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE WIJZIGING IN HET
RECHTSCOLLEGE - DEBATTEN HERVAT • AB
INITIO • - GEVOLGEN.

2° RECHTERLIJKE ORGLo.NISATIE STRAFZAKEN- TOEWIJZING VAN EEN ZAAK
NAAR EEN ANDERE KAMER VAN DE RECHTBANK.

1" Wanneer de correctionele rechtbank,

rechtdoende in hager beroep, met het
onderzoek van de zaak begonnen is
en, na wijziging in de samenstelling
van het rechtscollege, de debatten na
een nieuw verslag voor dat anders samengesteld rechtscollege ab initio zijn
hervat, is het aldus gewezen vonnis
uitgesproken door rechters die alle terechtzittingen over de zaak hebben bijgewoond (1). (Art. 779, eerste lid,
Ger.W.)

1---------------(1) Zie Cass., 21 okt. 1986, A.R. nr 614
(A. C., 1986-87, supl'a, nr. 108) en 12 dec. 1986,
A.R. nr 475 (A.C., 1986-87, supl'a, nr 228).
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2° Uit de maatregelen die de voorzitter

van de rechtbank krachtens art. 90
Ger. W: neemt om een zaak aan een
andere kamer toe te wijzen, valt geen
nietigheid af te Jeiden.

(MOTTET, DELCOURT T. VANSNICK)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5518)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 oktober 1986 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
miskenning van bet algemeen rechtsbeginsel van bet rechterlijk gewijsde en uit
de schending van de artikelen 182 van
het Wetboek van Strafvordering, 90 van
het Gerechtelijk Wetboek en 542 tot 552
van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden vonnis is gewezen door de zevende kamer van de Correctionele Rechtbank te Charleroi,
terwijl, eerste onderdeel, bet parket de
eisers niet had gedagvaard voor de zevende kamer van die rechtbank, maar
voor de derde kamer en dat de derde kamer reeds van de zaak kennis genomen
had, de heropening van de debatten had
bevolen en dus uitsluitend bevoegd was
om de bij haar aanhangig gemaakte
zaak te beslechten, zodat de zevende kamer, wat haar betreft, niet zonder bet
gezag van bet vonnis van 25 april 1986 te
miskennen, van dezelfde zaak kennis
kon nemen in de plaats van de derde kamer die de heropening der debatten had
bevolen tegen dezelfde dag, 19 september 1986 (miskenning van voormeld algemeen rechtsbeginsel en schending van
voornoemd aritkel 182);
tweede onderdeel, de zaak aan een
rechter enkel mag worden onttrokken
door bet Hof van Cassatie, in de vormen
en onder de voorwaarden als bepaald in
de in het middel vermelde bepalingen;
derde onderdeel, gesteld dat de voorzitter van de rechtbank bij beschikking
van de zevende kamer in de plaats had
kunnen stellen van de derde, die maatregel dan nog diende te voldoen aan het
vereiste van artikel 90 van bet Gerechtelijk Wetboek, volgens hetwelk enkel
« een deel van de zaken die aan een kamer zijn toegewezen, onder de andere

Nr. 274

kamers van de rechtbank kunnen worden verdeeld », hetgeen geenszins ten
deze bet geval is geweest, aangezien aile
zaken van de derde kamer uitsluitend
aan de zevende kamer waren toegewezen, zonder dat de eisers voor het overige konden nagaan of de behoeften van
de dienst zulks rechtvaardigden, nu ze
daarvan op geen enkele wijze op de
hoogte waren gebracht (schending van
artikel 90 van bet Gerechtelijk Wetboek);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de e~sers ten
verzoeke van het openbaar ministerie werden gedagvaard om op 11 oktober 1985 te verschijnen voor de
derde kamer van de Correctionele
Rechtbank te Charleroi; dat op die
terechtzitting de zaak, zonder te zijn
behandeld, verdaagd werd naar de
terechtzitting van 28 maart 1986;
Dat de zaak op die dag is opgeroepen en behandeld voor de zevende
kamer van de correctionele rechtbank, die bestond uit de ondervoorzitter Lavandy en de rechters Vanderstraeten en Gougnard; dat dezelfde kamer, bestaande uit dezelfde
rechters, op 25 april 1986 een vonnis
alvorens recht te doen heeft gewezen waarbij de heropening van de
debatten werd bevolen;
Dat aldus de derde kamer geen
kennis genomen had van de zaak en
evenmin de heropening van de debatten had bevolen;
Overwegende dat de zevende kamer van de correctionele rechtbank,
bestaande uit de ondervoorzitter Lavandy en de rechters Boulet en
Gougnard, de volledige behandeling
van de zaak heeft hervat op de terechtzitting van 19 december 1986;
dat dezelfde kamer, op dezelfde wijze samengesteld, na een nieuw verslag en een nieuw debat, het bestreden vonnis heeft gewezen op 17
oktober 1986;
Overwegende dat de rechters, die
het bestreden vonnis hebben gewezen na de volledige hervatting van
het onderzoek ter zitting, aile debatten hebben bijgewoond;
Dat dit onderdeel niet kan worden
aangenomen;

--r
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Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de toewijzing
van een zaak aan een kamer van
een rechtbank niets uit te staan
heeft met de onttrekking van de
zaak aan de rechter, in de zin van
de artikelen 542 tot 552 van het Wethoek van Strafvordering betreffende
de verwijzing van de ene rechtbank
naar de andere;
Dat het tweede onderdeel faalt
naar recht;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat geen nietigheid
kan worden afgeleid uit de maatregelen die de voorzitter van de rechtbank genomen heeft krachtens artikel 90 van het Gerechtelijk Wethoek,
·
Dat het derde onderdeel niet kan
worden aangenomen;
Over het tweede middel, ...

Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het bestreden vonnis het verslag van het geneeskundig onderzoek,
waarin aan de burgerlijke partij een blijvende arbeidsongeschiktheid van 3 pet.
wordt toegekend, zonder meer, zonder
discussie en zonder opgave van redenen
bevestigt;
terwijl, tweede onderdeel, de eisers
daarover omstandig concludeerden en
wezen op een tegenstrijdigheid tussen de
vaststellingen en de besluiten van de gerechtelijke deskundige, en de conclusie
van de eisers op dat punt onbeantwoord
is gebleven :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
vonnis in geen van de redenen antwoordt op de conclusie waarin de eisers wezen op het bestaan van een
tegenstrijdigheid tussen de vaststellingen en de besluiten van de gerechtelijke deskundige die aan verweerder een blijvende gedeeltelijke
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arbeidsongeschiktheid van 3 pet.
toe kent;
Dat het tweede onderdeel gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het aan
verweerder een blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van 3
pet. toekent en de vergoeding van
verweerder op die basis berekent;
verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt iedere eiser
in een vierde van de kosten en verwij st verweerder in het overige van
de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen, zitting houdende in
hoger beroep.
9 januari 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Resteau - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. R. Lorent, Charleroi, en L. Simont.

Nr. 275
3'

KAMER -

12 januari 1987

WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING - TERUGVORDERING
- BEPERKING - GOEDE TROUW - BEWIJSLAST.

De terugvordering van onrechtmatig
ontvangen werkloosheidsuitkeringen
wordt beperkt tot de laatste 150 dagen
van onverschuldigde toekenning, wanneer vaststaat dat de werkloze te goeder trouw uitkeringen heeft ontvangen
waarop hij geen recht had; op de werklaze rust de bewijslast van zijn goede
trouw (1). (Art. 210 Werkloosheidsbesluit.)

1----------------(1} Cass., 10 sept. 1984, A.R. nr. 4364
(A.C., 1984-85, nr. 23}; Cass., 2 dec. 1985, A.R.
nr_ 4864 (ibid., 1985-86, nr. 220}.

Nr. 276

HOF VAN CASSATIE
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(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. VACZI)

2'

(A.R. nr. 7655)

12 januari 1987 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Bosly, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.

Nr. 276
3'

KAMER '

Nr. 277
KAMER -

13 januari 1987

VOORZIENING IN CASSATIE -

TERMIJN - STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN EEN VERSTEKARREST - AANVANG VAN DE TERMIJN.

De termijn waarover een beklaagde beschikt om zich in cassatie te voorzien
tegen een te zijnen opzichte gewezen
verstekarrest, dat vatbaar is voor verzet, neemt een aanvang bij het verstrijken van de gewone verzettermijn,
zelfs indien de betekening van dat arrest niet aan de beklaagde in persoon
is gedaan (1). (Artt. 187, 373 en 413,
derde lid, Sv.)

12 januari 1987

ARBEIDSOVEREENKOMST

EINDE
VAN DE OVEREENKOMST - VOLLEDIGE EN
BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID VAN
DE WERKNEMER WEGENS ZIEKTE - BEOORDELING.

Om te beslissen of de volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid van een
werknemer, wegens ziekte, een geval
uitmaakt waarin de arbeidsovereenkomst wordt beeindigd, kan de rechter
de gevolgen van die ongeschiktheid
niet wettig beoordelen ten aanzien van
een andere dan de overeengekomen
arbeid (1). (Art. 32, 5', Arbeidsovereenkomstenwet.)

(• ALCAN ALUMINIUM RAEREN

»

N.V. T. GROFFY)

(A.R. nr. 7695)

12 januari 1987 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Bosly, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont
en Draps.
Nota arrest nr. 276 ·
(1) Cass., 5 jan. 1981, A.R. nr. 3062
(A.C., 1980-81, nr. 255); Cass., 15 feb. 1982, A.R.
nr 6415 (ibid., 1981-82, nr 356).

(VERMETrEN T. BREUGELMANS, LINATE N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 665)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 maart 1986 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Overwegende dat uit de regelmatig overgelegde stukken blijkt dat
het arrest ten opzichte van eiser bij
verstek werd gewezen en hem op
27 maart 1986 werd betekend;
Overwegende dat het cassatieberoep dat op 12 mei 1986, en dus te
laat, werd ingesteld, niet ontvankelijk is;
Dat de termijn van vijftien vrije
dagen waarover de beklaagde beschikt om zich te voorzien tegen een
beslissing die te zijnen opzichte bij
verstek gewezen werd en voor verzet vatbaar is, immers begint te lopen vanaf het verstrijken van de gewone verzettermijn, zelfs indien,
zoals ten deze, de betekening niet
Nota arrest nr. 277:
(1) Cass., 10 okt. 1978 en 21 maart 1979
(A.C., 1978-79, 165 en 847).

F~
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Nr. 278

aan de beklaagde in persoon werd
gedaan.

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
13 januari 1987 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal.
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lijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Vercraeye, Antwerpen.

Nr. 279
2•

KAMER -

13 januari 1987

1° CASSATIE-

BEVOEGDHEID- STRAFZAKEN- VERZOEK TOT HEROPENING VAN EEN
GERECHTELIJK STRAFONDERZOEK.

2° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - STRAF-

Nr. 278
2•

---'1

KAMER -

13 januari 1987

HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - EENSTEMMIGHEID - KRIJGSRAAD - VRIJSPRAAK VAN
DE BEKLAAGDE - AFWIJZIGING VAN DE BURGERL!JKE RECHTSVORDERING- ONTVANKELIJK HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ ALLEEN - WIJZIGING EN TOEKENNING VAN SCHADEVERGOEDING DOOR HET
MILITAIR GERECHTSHOF.

Het arrest van het Ml1itair Gerechtshof
dat, op het ontvankelijk hager beroep
van de burgerlijke partij alleen tegen
een vrijsprekend vonnis van de krijgsraad waarbij haar vordering wordt afgewezen, aan die burgerlijke partij
schadevergoeding toekent, behoeft niet
vast te stellen dat het met eenparige
stemmen is gewezen (1). (Art. 8
Besluitwet 14 sept. 1918.)

ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VERZOEK VAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ
ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDE.

3° VOORZIENING

IN

CASSATIE

VORM - STRAFZAKEN - ONTVANKELIJKHEID - VOORZIENING IN CASSATIE INGE·
STELD DOOR EEN VERZOEKSCHRIFT NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF VAN CASSATIE.

1• Het Hof van Cassatie is niet bevoegd

om de heropening te bevelen van een
gerechtelijk strafonderzoek dat werd
afgesloten door een beslissing van buitenvervolgingstelling verleend door
een onderzoeksgerecht.
2" Het door een burgerlijke partij inge-

diende verzoek tot verwijzing van een
rechtbank naar een andere wegens gewettigde verdenking is niet ontvankelijk wanneer het verzoekschrift niet
door een advocaat bij het Hof van Cassatie is ondertekend (1). (Artt. 542,
tweede lid, Sv. en 478 Ger.W.)

(TILBORGHS T. MONU)

(A.R. nr. 697)
13 januari 1987 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
Verslaggever : de h. Holsters - GeNota arrest nr 278
(1) Zie Cass., 9 mei 1!178 (A.C., 1978, 1058) en
25 okt. 1983, A.R. nr 8191 {ibid., 1983-84,

nr 113).

3" Niet ontvankelijk is de voorziening

die in strafzaken is ingesteld bij een
verzoekschrift neergelegd ter griffie
Nota arrest nr 279
(1) Cass., 18 juli 1984, A.R. nr 3672
(A.C., 1983-84, nr 624); « Optreden van het Hof
van Cassatie bij onttrekking van de zaak aan
de rechter en verwijzing van een rechtbank
naar een andere », rede uitgesproken door procureur-generaal Delange op de plechtige ope
ningszitting van het Hof van Cassatle op 2
sept. 1974, nr 13
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van het Hoi van Cassatie (2). (Artt.
373, 417 en 418 Sv.)

(MAIEUR)
ARREST

(A.R. nr. 881)

HET HOF; - A. In zoverre het
verzoekschrift ertoe strekt de « heropening te bevelen van het strafdossier nr. 8401/G/82 in zake SerroenMaieur »:
Overwegende dat het gerechtelijk
strafonderzoek, ingesteld ingevolge
stelling van burgerlijke partij door
verzoeker, werd afgesloten met een
beschikking van buitenvervolgingstelling door de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Kortrijk van 18 mei 1984, die bij het
arrest van 6 november 1984, gewezen door het Hof van Beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, werd bevestigd;
Overwegende dat het Hof niet bevoegd is om de heropening van het
gerechtelijk strafonderzoek te bevelen;
Dat het verzoek niet ontvankelijk
B. In zoverre het verzoekschrift
ertoe strekt de onttrekking van de
zaak te bevelen wegens gewettigde
verdenking :
Overwegende
dat
het
verzoekschrift door verzoeker, burgerlijke partij, werd ingediend zonder
de ambtelijke tussenkomst van een
advocaat bij het Hof van Cassatie;
Dat het verzoek derhalve niet ontvankelijk is;

C. In zoverre het verzoekschrift
ertoe strekt cassatieberoep in te
stellen tegen het arrest van 6 november 1984, gewezen door het Hof
Nota arrest nr. 279 :
(2) Zie Cass., 24 feb. 1982 (A.C., 1981-82, nr.
379) en ook 21 nov. 1984, A.R. nr. 3893
(ibid., 1984-85, nr 186).

Nr. 280

van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling :
Overwegende dat, krachtens de
artikelen 373, 417 en 418 van het
Wetboek van Strafvordering, in
strafzaken beroep in cassatie door
een partij wordt ingesteld door een
verklaring gedaan ter griffie van het
hof of de rechtbank die de bestreden beslissing heeft gewezen en
door haar en door de griffier ondertekend;
Overwegende dat de voorziening,
die, zoals ten deze, is ingesteld door
een verzoekschrift neergelegd ter
griffie van het Hof, niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de verzoeken; veroordeelt verzoeker in de
kosten.
13 januari 1987 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. D'Haenens - GeJijkluidende conclusie van de h. Tille-.
kaerts, advocaat-generaal.

Nr. 280
2• KAMER - 13 januari 1987

LANDLOPERIJ -

TERBESCHIKKINGSTEL·
LING VAN DE REGERING VAN EEN LANDLO·
PER GEDURENDE DRIE JAAR OM IN EEN BE·
DELAARSGESTICHT TE WORDEN OPGESLOTEN
- REDENGEVING.

Niet regelmatig met redenen omkleed en
niet naar recht verantwoord is het
vonnis dat een landloper ter beschikking van de regering stelt om gedurende drie jaar in een bedelaarsgesticht
te worden opgesloten, maar in het onzekere laat of het art. 13 dan wei art.
16 wet 27 november 1891 toepast (1).
Nota arrest nr. 280 :
(1) Zie Cass., 21 juni 1978 (A.C., 1978, 1235),
3 okt. en 18 dec. 1979 (ibid., 1979-80, nrs. 79 en
249) en 9 okt. 1984, A.R. nr. 9121 (ibid., 1984-85,
nr 106).

r-~~~-:------------

Nr. 280

HOF VAN CASSATIE
(ROELANDTS)
ARREST

(A.R. nr. 1028)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 12 november 1986 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Overwegende dat het beroepen
vonnis, onder verwijzing naar de artikelen 8, 11, 12 en 13 van de wet
van 27 november 1891 tot beteugeling van de landloperij en de bedelarij, eiser ter beschikking stelt van
de regering, ten einde opgesloten te
worden in een bedelaarsgesticht gedurende drie j aar << aangezien (hij)
in staat van landloperij verkeert uit
luiaardij, drankzucht, zedenlosban• digheid (artikel 13) »;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, na vastgesteld te hebben
« dat uit het onderzoek der zaak in
hoger beroep gebleken is dat de omstandigheden, aangehaald door de
eerste rechter (... ), bewezen zijn gebleven, namelijk dat gedaagde zich
in staat van landloperij bevond op
het ogenblik der feiten » en, gelet op
de artikelen 6, 11, 12, 16 en 16bis
van de wet van 27 november 1891,
het beroepen vonnis bevestigt << in
zijn bestreden beschikking daar
waar gedaagde zich op het ogenblik
der feiten en thans nog in staat van
landloperij bevindt »;
Over het ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 13, 16, 17 en 18 van de wet van 27
november 1891 en 97 van de Grondwet :

Overwegende dat de wet van 27
november 1891 in de te treffen
maatregelen een onderscheid maakt
tussen de personen die, uit luiaardij,
~rankzu.cht of zedenlosbandigheid,
In staat van landloperij leven (artikel 13) en degenen die, buiten elke
van de in artikel 13 vermelde omstandigheden, in staat van landlope-
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rij worden aangetroffen (artikel 16);
dat de eerstbedoelde personen ter
beschikking van de regering worden
gesteld om gedurende ten minste
twee jaar en ten hoogste zeven jaar
in een bedelaarsgesticht te worden
opgesloten, in welk geval het bestaan van de in artikel 13 vermelde
omstandigheden in de beslissing
moet vastgesteld worden; dat de
laatstbedoelde personen ter beschikking van de regering worden gesteld
om in een toevluchtshuis ge'interneerd te worden, in welk geval de
rechter niet bevoegd is de duur van
de internering vast te stellen, vermits de minister van Justitie aileen
bevoegd is om de duur van de internering te bepalen naar gelang van
:de omstandigheden waarvan de artikelen 17 en 18, tweede lid, van de
wet van 27 november 1891 hem de
beoordeling overlaten, met dien verstande dat de in het toevluchtshuis
ge'interneerde persoon in geen geval
langer dan een jaC).r tegen zijn wil
kan worden opgehouden (artikel 18,
eerste lid);
Overwegende dat het vonnis, nu
het in het onzekere laat of het artikel 13 dan wel artikel 16 van de wet
van 27 november 1891 toepast, zijn
beslissing niet regelmatig met redenen omkleedt en niet naar recht
verantwoordt;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Mechelen,
zitting houdende in hoger beroep.
13 januari 1987 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal.
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Nr. 281
2• KAMER - 14 januari 1987

1° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE- STRAF,
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VERZOEKSCHRIFT TOT ONTREKKING VAN DE
ZAAK AAN DE RECHTER - GEVOLG.

2° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - STRAF-

Nr. 282

Rechtbank te Verviers en naar een
andere correctionele rechtbank zou
worden verwezen;
Overwegende dat uit de gedingstukken blijkt dat de Correctionele
Rechtbank te Verviers, tweede kamer, over de zaak uitspraak gedaan
heeft bij het op 9 oktober 1986 op tegenspraak gewezen vonnis;
Dat het verzoek, dat geen schorsende werking heeft, doelloos is geworden en derhalve niet ontvankelijk is;

ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VERZOEKSCHRIFT TOT ONTTREKKING VAN DE
ZAAK AAN EEN GERECHT- UITSPRAAK VAN
DAT GERECHT NA INDIENING VAN HET VERZOEKSCHRIFT - GEVOLG.

lo Het verzoekschrift tot onttrekking van

de zaak aan de rechter wegens gewettigde verdenking en tot verwijzing van
de zaak van een rechtbank naar een
andere heeft, in strafzaken, geen
schorsende kracht (1). (Artt. 542 tot
552 Sv.)

Om die redenen, wijst het verzoek
af; veroordeelt eiser in de kosten.
14 januari 1987 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. Ge-

rard.

2° Het -rerzoekschrift tot onttrekking van

de zuak aan de rechter, wegens gewettigde verdenking, en tot verwijzing ervan naar een andere rechtbank is, in
strafzaken, niet ontvankelijk want zonder reden van bestaan, wanneer op de
dag dat het Hof op dat verzoekschrift
uitspraak doet, het gerecht waaraan
het verzoekschrift de zaak wil doen
onttrekken over de zaak reeds heeft
beslist en die zaak dus niet meer bij
dat gerecht aanhangig was (2). (Artt.

Op dezelfde dag is een arrest (A.R. nr. 5374)
in dezelfde zin gewezen op verzoekschrift van
dezelfde eiser tot onttrekking van een andere
zaak aan dezelfde correctionele rechtbank.

Nr. 282

542 tot 552 Sv.)

(PIRON)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5375)

HET HOF; - Gelet op het op 3
september 1986 ter griffie van het
Hof
neergelegde
verzoekschrift
waarin eiser vordert dat de onder
het nr. 10.761/84 in de parketnotities
ingeschreven zaak op grond van gewettigde verdenking zou worden
onttrokken aan de Correctionele
(1) en (2) Zie de verwijzingen in cone!. O.M.
m Bull en Pas., 1(187 I, 558

2" KAMER - 14 januari 1987

1° MISDRIJF-

RECHTVAARDIGINGSGROND
ONOVERKOMELIJKE DWALING- BEGRIP.

2° MISDRIJF - RECHTVAARD!GINGSGROND
- ONOVERKOMELIJKE DWALING - TOETSING
DOOR HET HOF.

3° CASSATIE -

BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - RECHTVAARD!GINGSGROND - ONOVERKOMELIJKE DWALING TOETSING
DOOR HET HOF

1o Al kan dwaling in bepaalde omstan-

digheden door de rechter als onoverkomelijk worden beschouwd, toch kan
dat enkel mits uit die omstandigheden
af te leiden valt dat de beklaagde ge-

.J
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Nr. 282

handeld heeft zoals ieder redelijk en
voorzichtig mens zou hebben gedaan
(1).

2° en 3° Het Hoi van Cassatie toetst of
uit de door de feitenrechter op onaantastbare wijze vastgestelde feiten en
omstandigheden in rechte het bestaan
van een rechtvaardigingsgrond wettig
kan worden afgeleid (2).

{PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN BEROEP TE BERGEN T. REMY E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5382)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 mei 1986 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet en 71 van bet Strafwetboek,
doordat, eerste onderdeel, bet hof van
beroep, na te hebben herinnerd aan het
criterium van de onoverkomelijke dwaling en aan bet feit dat de schuld van de
beklaagden moet worden beoordeeld aan
de hand van die regels, de laatstgenoemden vrijspreekt op grond van een redengeving die in strijd is met bet beginsel
van de dwaling omtrent bet recht, dat
door bet hof als rechtvaardigingsgrond
was aangenomen;
tweede onderdeel, bet hof van beroep,
op grond van de in bet arrest weergegeven vermeldingen, niet wettig kon beslissen dat, gelet op de toedracht van de
zaak, de beklaagden gerechtvaardigd waren door een onoverkomelijke dwaling
omtrent het recht, dat wil zeggen dat
hen geen enkele schuld trof :

W at de beide onderdelen samen
betreft:
Overwegende dat de dwaling weliswaar in bepaalde omstandigheden
als onoverkomelijk kan worden beschouwd, maar dan enkel op voorwaarde dat uit die omstandigheden
kan worden afgeleid dat de beklaag(1) en (2) Cass. 17 mei 1978 (A.C., 1978,
1096); 12 sept. 1978 (ibid., 1978-79, 39); 27 maart
1984, A.R. nr. 7397 (ibid., 1983-84, nr. 427) en
10 dec. 1986, A.R. nr. 5278 (ibid., 1986-87, nr.
221).
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de gehandeld heeft zoals ieder redelijk en voorzichtig persoon zou doen;
Dat de feitenrechter de omstandigheden waarop hij zijn beslissing
grondt op onaantastbare wijze
vaststelt, met dien verstande dat het
Hof de wettigheid nagaat van zijn
in rechte gemaakte gevolgtrekking;
Overwegende dat ten deze het arrest met name erop wijst dat:
1. blijkens het dossier en de verklaringen van de verweerders, de onwettigheid van het spel pas na verschillende jaren ontdekt, bevestigd
en kenbaar gemaakt werd; 2. vaststaat dat onderwijl de verweerders,
in het licht van de ontwikkeling van
de Europese instellingen en het feit
dat de Belgische burgers zich ervan
bewust worden dat ze deel uitmaken
van een gemeenschap van landen
waartussen de grenzen geneigd zijn
te verdwijnen, zich niet in een situatie hebben bevonden om zich zorgen
te maken over het onderscheid dat
uit het oogpunt van rechtmatigheid
van hun bescheiden onderneming
moet worden gemaakt tussen de
Duitse en de Belgische Lotto;
3. sommige verweerders kennis hadden van een juridische studie die de
wettigheid van de Duitse Lotto bevestigde; 4. andere verweerders, die
zich zorgen maakten over die wettigheid, ervan in kennis gesteld werden dat het spel gedoogd werd; 5. de
uitslagen van de trekkingen geregeld in de pers werden bekendgemaakt, belastingen werden geheven
op de winsten en opbrengsten en belastinginspecteurs pas na een betrekkelijk lange tijd aan sommige
verweerders konden mededelen dat
het spel onwettig was; 6. diensten
van de rijkswacht eveneens met vertraging sommige verweerders die
het spel uitbaatten, waarschuwden;
Overwegende dat het arrest uit
die feiten en omstandigheden waarvan het bestaan door het hof van
beroep op onaantastbare wijze is
vastgesteld, wettig en zonder door
de aangevoerde tegenstrijdigheid te
zijn aangetast, heeft kunnen afleiden dat de verweerders « voorzich-

tig, bedachtzaam en redelijk » hadden gehandeld en derhalve in een
onoverkomelijke dwaling werden gebracht, welke rechtvaardigingsgrond
elke strafrechtelijke aansprakelijkheid uitsloot;
Dat het middel in dat opzicht niet
kan worden aangenomen;
Overwegende, voor het overige,
dat het onderzoek van het middel
het Hof zou verplichten tot een onderzoek van feiten waarvoor het
niet bevoegd is;
Dat het middel in dat opzicht niet
ontvankelijk is;
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; laat de kosten ten laste
van de Staat.
14 januari 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Resteau - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.
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1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

AANHOUDING - ART. 7 GW. - ARTT. 91 TOT 112
SV. - WETTIGHEID - VOORWAARDE.

2° GRONDWET WETTIGHEID -

ART. 7 - AANHOUDING VOORWAARDE.

3° WOONPLAATS 4° GRONDWET -
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BEGRIP.

ART. 10 GW. - BEGRIP.

ART. 10 -

WOONPLAATS

1• en 2" Noch art. 7 Gw., noch de artt. 91
tot 112 Sv., noch enige andere wetsbepaling verbieden, zelfs buiten het geval van ontdekking op heterdaad, een
van misdaad of wanbedrijf verdacht
persoon aan te l1ouden met het doel
hem ter beschikking van het gerecht
te stellen, mits er tegen hem ernstige
schuldaanwijzingen bestaan (1).
3" en 4" De « gemeenschappelijke ruim-

ten » van een flatgebouw maken geen
deel uit van de waning, in de zin van
art. 10 Gw., van de personen die een
flat in dat gebouw bewonen.

(WAGNER)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5516)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 november 1986 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7 van de
Grondwet en 91 tot 112 van het Wetboek
van Strafvordering,
doordat het bestreden arrest voor de
aanhouding zonder bevel tot medebrenging onder meer de volgende gronden
opgeeft : « Overwegende dat de vrijheidsbeneming van een persoon " ten einde
hem voor de bevoegde recherlijke instantie te geleiden, wanneer redelijke termen
aanwezig zijn om te vermoeden dat hij
een strafbaar feit heeft begaan" uitdrukkelijk wordt toegestaan door artikel 5.1,
c, van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, mits zij op een wettige wijze geschiedt; dat in het namens de
centrale sectie door Charles de Brouckere op 9 december 1830 voor het Nationaal Congres uitgebrachte verslag staat
dat de bepaling waarbij een termijn van
vierentwintig uur wordt gesteld voor de
betekening van de beschikking van de
rechter, bedoeld is om te voorzien in bet
geval dat de agenten van de gerechtelijke politie onderweg de daders van een
recente misdaad zouden vinden, ook a!
(1) Zie

Cass.,

Pas., 1934, I, 142).

22

jan.

1934

(Bull.

en

r

-----

----~'~

I

Nr. 283

HOF VAN CASSATIE

werden ze niet op heterdaad betrapt; dat
uit die toelichting volgt dat de agenten
van de gerechtelijke politie een persoon,
tegen wie ernstige aanwijzingen bestaan
dat hij de vermoedelijke dader is van
een. wanbedrijf of een misdaad, mogen
vatten ten einde hem ter beschikking te
stellen van het gerecht, en dat die persoon voorlopig aangehouden moet blijven, mits binnen vierentwintig uur een
bevel tot aanhouding wordt uitgevaardigd en binnen dezelfde termijn aan de
betrokkene wordt betekend (Cass., 21
okt. 1901, Pas., 1902, I, 15); dat ten deze
de rijkswacht beschikte over ernstige
aanwijzingen van schuld (...) •,
terwijl artikel 7 van de Grondwet bepaalt : • de vrijheid van de persoon is gewaarborgd. Niemand kan worden vervolgd dan in de gevallen die de wet
bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft. Niemand kan, behalve bij ontdekking op heterdaad, worden aangehouden dan krachtens een met redenen
omkleed bevel van de rechter, dat moet
worden betekend bij de aanhouding of
uiterlijk binnen vierentwintig uren •; de
vormen waarin de aanhouding van een
beklaagde moet geschieden, nader zijn
bepaald in de artikelen 91 tot 112 van
het Wetboek van Strafvordering; de wet,
buiten het bevel tot bewaring, voorziet in
drie soorten bevelen van de onderzoeksrechter: 1) het bevel tot verschijning
waarbij verdachte wordt aangezocht vrijwillig te verschijnen; 2) het bevel tot medebrenging in het geval dat laatstgenoemde niet verschijnt; 3) het na verhoor door de rechter verleende bevel tot
aanhouding; anders uitgedrukt, hoewel
een bepaalde interpretatie van artikel 7
van de Grondwet een aanhouding zonder
bevel gedurende 24 uur mogelijk maakte,
de wet die mogelijkheid heeft uitgesloten
door het vereiste van een bevel tot verschijning, medebrenging of aanhouding
die de waaier van feitelijke mogelijkheden dekt (behalve het geval van ontdekking op heterdaad of de administratieve
aanhoudingen waartoe de plaatselijke
overheden bevoegd zijn in het belang
van de openbare veiligheid en de ordehandhaving); de door de agenten verrichte aanhouding ten deze niet is gegrond
op ontdekking op heterdaad of verantwoord door redenen van ordehandhaving, maar uitsluitend is gebeurd in het
kader van een gerechtelijk opsporingsonderzoek; de omstandigheid dat er eventueel « ernstige schuldaanwijzingen • waren eventueel wel een grond kon opleveren om al dadelijk een bevel tot medebrenging uit te vaardigen in plaats van
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een bevel tot verschijning, maar de agenten van de gerechtelijke politie stellig
niet ontsloeg van hun verplichting om
zich te gedragen naar de artikelen 91 tot
112 van het Wetboek van Strafvordering;
er bijgevolg alle reden is om te stellen
dat in het kader van een gerechtelijk opsporingsonderzoek geen enkele aanhouding mag worden verricht tenzij op
grond van een door de onderzoeksrechter uitgevaardigd bevel, en zulks krachtens de artikelen 91 tot 112 van het Wethoek van Strafvordering, welke bepalingen de bij artikel 7 va·n de Grondwet
bepaalde vrijheid van de persoon waarborgen:
Overwegende dat noch artikel 7
van de Grondwet, noch de artikelen
91 tot 112 van het Wetboek van
Strafvordering, noch enige andere
wetsbepaling de aanhouding, zelfs
. buiten het geval van ontdekking op
heterdaad, verbieden van een persoon die van een misdaad of wanbedrijf wordt verdacht, ten einde hem
ter beschikking te stellen van het
gerecht, mits er tegen hem ernstige
aanwijzingen van schuld bestaan;
Dat het arrest ten deze het bestaan van zodanige aanwiJzmgen
vaststelt en ze ten overvloede opsomt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 10 van de
Grondwet,
doordat, ook al was eiser aangehouden
op de overloop en niet in zijn flat, die
overloop deel uitmaakt van de prive-woning die door artikel 10 van de Grondwet
wordt beschermd; het bestreden arrest
zich beperkt tot de opmerking : « Overwegende dat die overloop, welke gelegen
is op de tweede verdieping tussen de flat
van Wagner en die van een derde, deel
uitmaakt van de gemene delen van een
flatgebouw; (... ) dat hij niet kan worden
geacht deel uit te maken van de woonplaats van Wagner, dat wil zeggen van
zijn woning en de aanhorigheden ervan
waar hij zijn prive-leven leidt •;
terwijl artikel 10 van de Grondwet bepaalt : « De woning is onschendbaar;
geen huiszoeking kan plaatshebben dan
in de gevallen die de wet bepaalt en in
de vorm die zij voorschrijft •; het begrip
woonplaats wordt omschreven in artikel
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36 van het Gerechtelijk Wetboek: « In
dit wetboek wordt verstaan : - onder
woonplaats, de plaats waar de persoon
op de bevolkingsregisters is ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf; - onder verblijfplaats, iedere andere vestiging, zoals de plaats waar de
persoon kantoor houdt of een handels- of
nijverheidszaak drijft >>; als de natuurlijke woonplaats in aanmerking wordt
genomen, het duidelijk is dat die woonplaats de ruimte omvat binnen de materiele grenzen van het gebouw en dat die
woonplaats wordt betreden zodra men
door de ingangsdeur binnengaat; zo de
woonplaats wordt opgevat als << hoofdverblijf "• er geen enkele reden is om niet
oak de gemene delen tot die woonplaats
te rekenen, aangezien delen alleen gemeenschappelijk kunnen zijn ten aanzien van de overige bewoners en niet ten
aanzien van derden; er bijgevolg granden zijn om te zeggen dat het bestreden
arrest artikel 10 van de Grondwet
schendt:

Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat op eisers adres een gebouw gelegen is met vele flats en
dat eiser een van die flats bewoont;
dat het arrest ook vaststelt dat de
rijkswachters, de dag van eisers
aanhouding, hebben aangebeld bij
een andere bewoner die « de straatdeur heeft geopend door middel van
de elektrische bediening »; dat zij
zich naar de tweede verdieping hebben begeven en eiser hebben gevat
toen hij zich « op de overloop » en
niet in zijn flat bevond; dat de
« aanwezigheid (van eiser) op de
overloop volgens de rijkswachters te
verklaren is door het feit dat de
deur van zijn flat naar buiten opengaat, dat wil zeggen naar de overloop »; dat die overloop gelegen is
tussen eisers flat en de flat van een
derde persoon;
Overwegende dat het arrest uit
het geheel van die feitelijke vaststellingen wettig heeft kunnen afleiden
dat eiser was aangehouden in de
« gemene delen » van een flatgepouw en derhalve buiten zijn woonplaats in de zin van artikel 10 van
de Grondwet; dat het derhalve wettig beslist dat zijn woonplaats niet
is geschonden;
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Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2 en 4 van de
wet van 20 april 1874 op de voorlopige
hechtenis,
doordat het hof van beroep onder
meer oordeelt : « dat ervoor moet worden
gevreesd dat Wagner bij een eventuele
invrijheidstelling opnieuw aanslagen tegen eigendommen zal plegen; dat het
hier gaat om ernstige en uitzonderlijke
omstandigheden, die de openbare veiligheid raken, volgen uit gegevens eigen
aan de zaak of de persoonlijkheid van de
verdachte, en diens aanhouding wettigen »,
terwijl het hof van beroep, nu het van
oordeel is dat de openbare veiligheid gevaar loopt o~dat de verdachte, bij zijn
invrijheidstelling, opnieuw aanslagen tegen eigendommen zou kunnen plegen en
de voorlopige hechtenis verantwoord
was, in feite het begrip openbare veiligheid vervangt door het begrip openbare
orde en aldus inbreuk pleegt op de bijzondere opdracht van de feitenrechter,
die moet oordelen of de feitelijke omstandigheden, eigen aan de persoonlijkheid van de dader en de gegevens van
de zaak, de veroordeling tot een effectieve gevangenisstraf al dan niet wettigen,
mits de feiten als bewezen worden beschouwd:

Overwegende dat het arrest de beslissing niet grondt op de enkele, in
het middel weergegeven considerans; dat het bovendien onder meer
vermeldt dat ervoor moet worden
gevreesd dat eiser bij zijn invrijheidstelling « zal pogen zijn gezellin,
die hij bij de voornaam Anne-Marie
noemde, te bei'nvloeden, het grootste
deel van de buit zal pogen te doen
verdwijnen en het onderzoek naar
de herkomst van een aanzienlijk
aantal in zijn woonplaats aangetroffen roerende goederen zal pogen te
belemmeren; (...) dat (eiser) reeds
tweemaal, in 1983 en 1984, is veroordeeld voor diefstallen waarbij hij
eenmaal geweld gebruikte om in het
bezit te blijven van de weggenomen
goederen of om zijn vlucht te verzekeren; (... ) dat in zijn flat een honderdtal sleutels van allerlei vormen
en voor allerlei gebruik zijn aangetroffen, alsook, in zijn bestelwagen,
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vier schroevedraaiers, een kniptang
en een koevoet ... ; (...) dat de wijze
waarop de dieven te werk gegaan
zijn (openbreken van deur met behulp van een hefboom, gebruik van
een bestelwagen en een rolwagentje), getuigen van een vastbesloten
wil en een uitgesproken stoutmoedigheid »;
Overwegende dat het arrest aldus,
onder vermelding van de gegevens
eigen aan de zaak en de persoonlijkheid van de verdachte, een nauwkeurige omschrijving geeft van de
ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare veiligheid
dermate raken dat de aanhouding
van eiser gewettigd is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiEHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
14 januari 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. J.-P. Brilmaker, Luik.

3° JEUGDBESCHERMING

ONTZETTING VAN DE OUDERLIJKE MACHT - NIET
ERKEND NATUURLIJK KIND - GEEN ERKENNING - GEVOLG.

4° CASSATIE -

VOORZIENING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL - STRAFZAKEN - ART.
441 SV. - JEUGDBESCHERMING - ONTZETTING VAN DE OUDERLIJKE MACHT - NIET
ERKEND NATUURLIJK KIND - VERNIETIGING
ZONDER VERWIJZING.

5° VERWIJZING

NA

CASSATIE

STRAFZAKEN - JEUGDBESCHERMING - ONTZETTING VAN DE OUDERLIJKE MACHT NIET ERKEND NATUURLIJK KIND - VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING.

1", 2" en 3" De afstamming van het kind,

dat geboren is uit een sedert meer dan
driehonderd dagen uit de echt gescheiden vrouw en dat niet bij akte is erkend, staat niet wettelijk vast en dat
kind heeft de staat van niet erkend natuurlijk kind; daaruit volgt dat de
vrouw die het ter wereld gebracht
heeft, niet zijn wettelijke moeder is en
derhalve, zelfs niet gedeeltelijk, ontzet
kan worden van een ouderlijke macht
die ze niet heeft. (Art. 312, 315 en 405,
eerste en tweede lid, B.W.; artt. 32 tot
35 Jeugdbeschermingswet.)
4" en 5" Op de door de procureur-gene-

raal krachtens artikel 441 Sv. ingestelde voorziening vernietigt het Hoi het
arrest of het vonnis dat een vrouw geheel of gedeeltelijk ontzet van de ouderlijke macht over het kind dat zij
meer dan driehonderd dagen na haar
echtscheiding ter wereld gebracht
heeft en van wie zij, bij ontstentenis
van een akte van erkenning, niet de
wettelijke moeder is; die vernietiging
wordt uitgesproken zonder verwijzing.
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE K ... )
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KAMER -

14 januari 1987

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5573)

1° AFSTAMMING -

NATUURLIJKE AFSTAMMING - NIET ERKEND NATUURLIJK
KIND - GEEN ERKENNING - GEVOLG.

2° NATUURLIJK KIND NATUURLIJK KIND GF.VOLG

NIET ERKEND
GEEN ERKENNING -

RET HOF; - Gelet op de vordering van de procureur-generaal in
het Hof van Cassatie, luidend als
volgt:
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie,
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De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te
zetten dat de minister van Justitie
hem, bij schrijven van 25 november
1986, Bestuur Burgerlijke en Criminele Zaken, nr. 7.130.836/575/AP-CIC
- PL/JD, bevel heeft gegeven, overeenkomstig artikel 441 van het Wethoek van Strafvordering, bij het Hof
aangifte te doen van : A) het op 23
december 1971 door de Jeugdrechtbank te Luik gewezen vonnis in zake M... D... K. .. , geboren op 13 augustus 1933 te Herstal, toentertijd
wonende te Jupille-sur-Meuse, rue
des Fauvettes 1, in zoverre dat vonnis M ... D ... K. .. ontzet van de ouderlijke macht over het minderjarige
kind P ... K. .. , geboren op 31 juli 1971
te Luik, doch enkel wat de uitoefening van het recht tot opvoeding betreft, en in zoverre de persoon
wordt aangewezen die de ontzette
moeder in de uitoefening van dat
recht zal vervangen; B) het door dezelfde rechtbank op 28 oktober 1982
ten aanzien van de bovengenoemde
M ... D ... K. .. gewezen vonnis, in zoverre dat vonnis, nate hebben vastgesteld dat de persoon die oorspronkelijk was aangewezen om de ontzette moeder te vervangen, gevraagd had om van die opdracht te
worden ontslagen, de taak om P ...
K. .. op te voeden aan iemand anders
toewijst. Blijkens de geboorteakte
van dat kind is dit ter wereld gebracht door M... D... K... op een
ogenblik dat laatstgenoemde reeds
meer dan driehonderd dagen gescheiden was. De echtscheiding is
overgeschreven op 3 juli 1967; het
kind is geboren op 31 juli 1971; bovendien blijkt nergens dat het kind
bij akte is erkend, zodat zijn afstamming niet wettig is bewezen en
dat het de staat heeft van natuurlijk, niet erkend kind. Derhalve had
de familieraad, overeenkomstig artikel 405, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, moeten voorzien in de
benoeming van een voogd over dat
kind. In geen geval kon mevr. K ... ,
zelfs niet gedeeltelijk, ontzet worden
van een ouderlijke macht die ze
nooit gehad heeft; de ontzetting is
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zonder bestaansreden en het vonnis
waarbij deze maatregel wordt uitgesproken, mist elke wettelijke grandslag. De gedeeltelijke vernietiging
van het met de wet strijdige vonnis
van 23 december 1971 levert grond
op tot overeenkomstige vernietiging
van het daaruit voortvloeiende vonnis van 28 oktober 1982.

Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat
het aan het Hof moge behagen :
A) het aangegeven vonnis van 23
december 1971 te vernietigen, in zoverre het M ... D ... K ... , wat de enkele
uitoefening van het recht tot opvoeding betreft, ontzet van de ouderlijke macht over de minderjarige P ...
K. .. , geboren op 31 juli 1971 te Luik,
en in zoverre het de persoon aanwijst die de ontzette moeder in de
uitoefening van dat recht zal vervangen; B) het aangegeven vonnis
van 28 oktober 1982 te vernietigen,
in zoverre het een andere persoon
aanwij st om de moeder die van de
ouderlijke macht over de minderjarige P ... K ... was ontzet, te vervangen; te bevelen dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
vonnissen en te zeggen dat er geen
grond is tot verwijzing.
Brussel, 8 december 1986.
Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(get.) Liekendael »;
Gelet op artikei 441 van het Wetboek van Strafvordering; met aanneming van de gronden van die vordering, vernietigt: A) het aangegeven
vonnis van 23 december 1971 in zoverre het M ... D ... K. .. , wat de enkele
uitoefening van het recht tot opvoeding betreft, ontzet van de ouderlijke macht over de minderjarige P ...
K. ..•. geboren op 31 juli 1971 te Luik,
el! m zqverre het de persoon aanwijst die de ontzette moeder in de
uitoefening van dat recht zal ver-
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vangen; B) het aangegeven vonnis
van 28 oktober 1982, in zoverre het
een ander persoon aanwijst om de
van de ouderlijke macht over de
minderjarige P ... K ... ontzette moeder te vervangen; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde vonnissen; zegt dat er geen
grond is tot verwijzing.
14 januari 1987 - 2' kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Screvens,
voorzitter Gelijkluidende conclusie
van mevr. Liekendael, adocaat-generaal.
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niet, zonder aanvullende dagvaarding
of vrijwillige verschijning, de beklaagde te veroordelen uit boofde van verscheidene misdrijven, oak als die misdrijven, te zamen met bet in de
oorspronkelijke telastlegging bedoelde
misdrijf, slechts een enkel strafbaar
feit vormen (2).
3° Het gezag erga omnes van bet gewijsde op de strafvordering dekt al hetgeen de strafrecbter zeker en noodzakelijk heeft beslist, met inacbtneming
van de redenen waarop bij de beslissing in strafzaken noodzakelijk beeft
Iaten steunen, ten aanzien van bet bestaan van de ten Iaste van de beklaagde gelegde feiten, ongeacht de juridische omschrijving ervan (3). (Algemeen
beginsel van het gezag van gewijsde in
strafzaken.)

Nr. 285
1'

KAMER -

15 januari 1987

(CAVALIER T.

«

DE LUIKSE VERZEKERING • N.V.)

ARREST ( vertaJing)

1° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN
CORRECTIONELE OF POLITIERECHTBANK
VERPLICHTING VAN DE RECHTER AAN HET
BIJ HEM AANHANGIG GEMAAKTE STRAFBAAR
FElT DE WETTELIJKE OMSCHRIJVING TE GEVEN.

2° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN CORRECTIONELE OF POLITIERECHTBANK BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER OM EEN
NIEUW MISDRIJF TEN LASTE TE LEGGEN
NAAST DAT OMSCHREVEN IN DE AKTE DIE DE
ZAAK BIJ HEM AANHANGIG MAAKT - GRENZEN.

3° RECHTERLIJK GEWIJSDE -

STRAFZAKEN - GEZAG VAN HET GEWIJSDE T.O.V.
DE BURGERLIJKE RECHTER - GRENZEN.

1° De politierecbtbank of de correctione-

le recbtbank waarbij een strafbaar feit
aanbangig is, is verplicbt bieraan de
wettelijke omscbrijving te geven, met
inacbtneming van het recbt van verdediging; daartoe mag zij de oorspronkelijke omschrijving verbeteren, aanvulJen of vervangen (1).
2o Wanneer de rechter uitspraak moet

(A.R. nr. 7624)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 april 1985 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over bet middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 65, 418, 420 van
het Strafwetboek, 3, 4 van de wet van 17
april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering,
182 van het Wetboek van Strafvordering,
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet en ook uit de
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in
strafzaken,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat, ten deze, de strafrechter
kennis had genomen van een wanbedrijf
uit onvoorzichtigheid en van strafbare
feiten die bestanddelen van dat wanbedrijf zijn, maar niet van een feit van
dronkenschap of alcoholintoxicatie, en
dat (eiser) niet vrijwillig is verschenen
om zich over een ander feit dan de in de
dagvaarding aangevoerde feiten te verantwoorden, verweersters verhaalsvordering, die op eisers dronkenschap is gegrond, in haar geheel aanneemt, op

doen over een feit waaraan slechts een
omscbrijving is gegeven, vermag bij

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

(1) en (2) Cass., 24 nov. 1982, A.R. nr. 2455
(A.C., 1982-83, nr. 189), en supra, nr. 264.

(3). Cass., 19 nov. 1982, A.R. nr. 3524
(A.C., 1982-83, nr. 175), en 3 nov. 1986, A.R.
nr. 7494 (A.C., 1986-87, supra, nr. 138).
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grond « dat de Politierechtbank te Thuin
niet wettig kennis kon nemen (van een
ander feit dan de in de dagvaarding aangevoerde feiten); dat zij dat ook niet
heeft gedaan en derhalve geen uitspraak
heeft gedaan over de staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie (van eiser) op
het ogenblik van het ongeval op 20 februari 1980; dat zij die staat hoegenaamd
niet in aanmerking heeft genomen, hetzij om hem als een bestanddeel van het
wanbedrijf uit onvoorzichtigheid te beschouwen, hetzij om hem als een zodanig bestanddeel uit te sluiten; dat daaruit
volgt dat het burgerlijk rechtscollege,
aan de hand van de door de partijen verstrekte gegevens, mag nagaan of de tot
staving van de vordering aangevoerde
dronkenschap is aangetoond »,

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
appelconclusie heeft betoogd « dat de poIitierechtbank kennis had genomen van
een telastlegging onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen ( artike!en 418 en 420 van het Strafwetboek), die
elke fout dekt die de oorzaak of een van
de oorzaken van de schade is geweest;
derhalve, als het feit van de eventuele
dronkenschap een feit is dat verschilt
van de fout of de fouten die de schade
hebben veroorzaakt, dat zou betekenen dat
de eventuele dronkenschap geen oorzakelijk verband met het ongeval en zijn
gevolgen vertoont; die noodzakelijke gevolgtrekking eveneens belet dat de vordering wordt aangenomen, omdat er
geen oorzakelijk verband is tussen de
zware fout en het ongeval; de strafrechter, zoals de eerste rechter heeft beklemtoond, uitspraak heeft gedaan over het
oorzakelijk verband, aangezien hij kennis heeft genomen van een overtreding
van de artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek en zijn bes!issing erga omnes geldt •; zodat het arrest, dat niet antwoordt op dit middel afge!eid uit het ontbreken van een oorzakelijk verband
tussen de schade en eisers dronkenschap, nu de dronkenschap een feit is
dat is afgescheiden van de telastlegging
onopzettelijk toegebrachte slagen en verwondingen, niet regelmatig met redenen
is omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
tweede onderdeel, de strafrechter het
bij hem aanhangig gemaakte strafbaar
feit moet onderzoeken op aile punten die
de strafwet raken : onder feit moet worden verstaan het materieel feit dat ter
kennis van de rechter is gebracht, ten
deze het ongeval van 20 februari 1980
met aile desbetreffende omstandigheden
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en de verwondingen die Roland Royer
daardoor heeft opgelopen; dronkenschap
aan het stuur strafrechtelijk wordt gestraft; de feitenrechter, indien de dronkenschap of alcoholintoxicatie van eiser
een van de bestanddelen van het aan eiser ten Iaste gelegde wanbedrijf slagen
en verwondingen toegebracht uit onvoorzichtigheid zou zijn geweest, dit had
moeten vaststellen; zodat het arrest, dat
beslist dat het ongeval, en inzonderheid
de schade van Roland Royer, een oorzakelijk verband met eisers dronkenschap
vertoont, na te hebben vastgesteld dat eiser werd veroordeeld wegens een wanbedrijf van slagen en verwondingen toegebracht uit onvoorzichtigheid en strafbare
feiten die bestanddelen van dat wanbedrijf zijn, maar niet wegens feiten van
dronkenschap noch van alcoholintoxicatie van eiser, het beginsel miskent dat
de strafrechter het bij hem aanhangig
gemaakte feit moet onderzoek op alle
punten die de strafwet raken (schending
van de in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van de artikelen
65, 418 en 420 van het Strafwetboek); althans de beslissing van het arrest over
het bestaan van een oorzakelijk verband
tussen de schade van Roland Royer en
eisers dronkenschap wordt tegengesproken door de vaststelling van het arrest
dat noch de dronkenschap noch de alcoholintoxicatie van eiser behoorden tot de
bestanddelen van het wanbedrijf slagen
en verwondingen toegebracht uit onvoorzichtigheid, en het arrest, wegens die tegenstrijdigheid, noch regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel
97 van de Grondwet), noch naar recht is
verantwoord (schending van de artikelen
97 van de Grondwet, 65, 418, 420 van het
Strafwetboek, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, de strafrechter, bij
veroordeling wegens het onopzettelijk
toebrengen van verwondingen, noodzakeIijk bes!ist dat de beklaagde een fout
heeft begaan die een gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg uitmaakt, en bovendien dat er een oorzakelijk verband
bestaat tussen de fout en de verwondingen; de Politierechtbank te Thuin, door
eiser te veroordelen wegens slagen en
verwondingen die uit onvoorzichtigheid
zijn toegebracht aan Roland Royer en
wegens strafbare feiten die bestanddelen
van dat wanbedrijf zijn, zonder dat daarin de dronkenschap of de alcoholintoxicatie van eiser is begrepen, zeker en
noodzakelijk heeft beslist dat noch de
dronkenschap, noch de alcoholintoxicatie
van eiser de oorzaak van de verwondin-
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gen van Roland Royer waren; zodat het
arrest, door te beslissen. dat verweerster
tegen eiser het verhaalrecht kon uitoefenen, waarover zij krachtens artikel 24
van de verzekeringspolis beschikt, omdat
het schadegeval, en dus ook de verwondingen van Roland Royer, een oorzakelijk verband met eiseres dronkenschap
vertoonden, het gezag van gewijsde van
het vonnis van 15 september 1980 van de
Politierechtbank te Thuin miskent
(schending van de in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van
de artikelen 418, 420 van het Strafwetboek, 3 en 4 van de wet van 17 april1878
lruudende--de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel
van het gewijsde in strafzaken);
vierde onderdeel, de strafrechter, wanneer de dronkenschap of de alcoholintoxicatie van de beklaagde een hestanddee! van het wanbedrijf uit onvoorzichtigheid is, wegens onsplitsbaarheid van
het feit en met toepassing van artikel 65
van het Strafwetboek, alleen de zwaarste
straf moet uitspreken; de burgerlijke
rechter, wanneer de strafrechter, die
kennis neemt van een vervolging wegens
een wanbedrijf slagen en verwondingen
toegebracht uit onvoorzichtigheid en van
een ander misdrijf dat ook een gebrek
aan voorzichtigheid en voorzorg kan uitmaken, wegens die misdrijven twee afzonderlijke straffen heeft uitgesproken,
wegens het gezag van gewijsde van die
beslissing moet oordelen dat het misdrijf
niets te maken heeft met het wanbedrijf
uit onvoorzichtigheid en dat het geen
oorzakelijk verband houdt met de schade
ten gevolge van het ongeval; de burgerlijke rechter, wanneer hij kennis neemt
van de verhaalsvordering van de verzekeraar, gegrond op de dronkenschap van
zijn verzekerde, en beslist dat het wanbedrijf slagen en verwondingen toegebracht uit onvoorzichtigheid, dat de schade heeft veroorzaakt, en waarvoor de
verzekerde door de strafrechter is veroordeeld, en de dronkenschap van de
verzekerde twee afzonderlijke strafbare
feiten zijn, derhalve niet kan beslissen
dat de dronkenschap een oorzakelijk verband vertoont met de schade; zodat het
arrest, dat beslist dat het schadegeval,
en inzonderheid de door Roland Royer
geleden schade, een oorzakelijk verband
vertoont met eisers dronkenschap, na te
hebben vastgesteld dat hij werd veroordeeld wegens een wanbedrijf slagen en
verwondingen toegebracht uit onvoorzichtigheid en wegens strafbare feiten
die bestanddelen van dat wanbedrijf
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zijn, zonder dat daarin de dronkenschap
of de alcoholintoxicatie van eiser is begrepen, en na te hebben vastgesteld dat
de dronkenschap of de alcoholintoxicatie
van eiser een strafbaar feit is dat afgescheiden is van het wanbedrijf onopzettelijke toegebrachte slagen en verwondingen, het gezag van gewijsde van het
vonnis van 15 september 1980 van de Politierechtbank te Thuin miskent (schending van de in het middel aangewezen
bepalingen en inzonderheid van de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 aprill878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, miskenning
van het algemeen beginsel van het gezag
van gewijsde in strafzaken en schending
van artikel 65 van het Strafwetboek) alsook de regels van het burgerlijk recht
betreffende het oorzakelijk verband tussen feit en schade (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek):

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest, door
de in het middel weergegeven consideransen, eisers conclusie beantwoordt waarin het tegengestelde
wordt beweerd;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnisgerecht in correctionele of in politiezaken aan het ten laste gelegde feit de
juiste kwalificatie moet geven en
daartoe, met eerbiediging van het
recht van verdediging, de oorspronkelijke kwalificatie moet verbeteren,
aanvullen of vervangen; dat het
evenwel, wanneer het uitspraak
moet doen over een feit waaraan
slechts een kwalificatie gegevens is,
de beklaagde niet mag veroordelen
uit hoofde van verschillende misdrijven zonder aanvullende dagvaarding
of vrijwillige verschijning, ook als
het voor het geheel van de misdrijven slechts een enkele straf uitspreekt op grond dat die misdrijven
te zamen met de onopzettelijke slagen of verwondingen slechts een enkel strafbaar feit vormen;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat de politierechter te Thuin
ten deze namelijk kennis had geno-
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men « van een wanbedrijf uit onvoorzichtigheid (onopzettelijk toegebrachte slagen of verwondingen) en
van strafbare feiten die bestanddelen van dat wanbedrijf zijn, zonder
dat daarin dronkenschap of alcoholintoxicatie is begrepen », en dat eiser, wegens de feiten waarvan de
rechter kennis had genomen, bij
vonnis van 15 september 1980, dat
thans kracht van gewijsde heeft verkregen, tot geldboeten is veroordeeld;
Overwegende dat het arrest, dat
nog vaststelt dat eiser niet vrijwillig
is verschenen om zich over een ander feit dan de in de dagvaarding
aangevoerde feiten te verantwoorden, terecht beslist « dat de Politierechtbank te Thuin niet wettig kennis kon nemen van een dergelijk
feit; dat zij dat ook niet heeft gedaan en derhalve geen uitspraak
heeft gedaan over de staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie (van
eiser) op het ogenblik van het ongeval op 20 februari 1980; dat zij die
staat hoegenaamd niet in aanmerking heeft genomen, hetzij om hem
als een bestanddeel van het wanbedrijf uit onvoorzichtigheid te beschouwen, hetzij om hem als een zodanig bestanddeel uit te sluiten »;
Dat het onderdeel, in zoverre het
steunt op de onjuiste bewering dat
de strafrechter de staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie van
eiser had moeten vaststellen, niet
kan worden aangenomen;
Overwegende dat het arrest, dat
zegt dat de feitenrechter een feit
van dronkenschap of alcoholintoxicatie hoegenaamd niet in aanmerking heeft genomen, hetzij om het
als een bestanddeel van het wanbedrijf uit onvoorzichtigheid te beschouwen, hetzij om het als zodanig
bestanddeel uit te sluiten, niet tegenstrijdig is wanneer het beslist,
na zelf te hebben onderzocht « of, in
het licht van de gegevens die de
partijen hebben verstrekt, de tot
staving van de vordering aangevoerde dronkenschap is aangetoond »,
dat eiser in staat van dronkenschap
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verkeerde, dat verweerster de verhaalsvordering kon instellen en dat
eiser niet had aangetoond, overeenkomstig artikel 25.10 van de verzekeringspolis, dat er geen oorzakelijk
verband hestand tussen het schadegeval en de dronkenschap;
Dat het onderdeel, in zoverre het
aanvoert dat de motieven van het
arrest tegenstrijdig zijn, feitelijke
grondslag mist;
Wat het derde en het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het gezag van
gewijsde in strafzaken enkel geldt
voor al hetgeen de strafrechter op
de strafvordering zeker en noodzakelijk heeft beslist, met inachtneming van de redenen waarop hij die
beslissing noodzakelijk heeft laten
steunen, ten aanzien van het bestaan van de aan de beklaagde ten
laste gelegde feiten, ongeacht de
omschrijving ervan;
Overwegende dat het hof van beroep, zoals uit het antwoord op het
tweede onderdeel blijkt, wettig beslist dat, ten deze, de politierechter
geen uitspraak heeft gedaan, en
zulks ook niet kon doen bij ontstentenis van een dagvaarding wegens
dronkenschap en van vrijwillige verschijning van de beklaagde deswege, over de dronkenschap van eiser
op het ogenblik van het ongeval en
evenmin over het al dan niet bestaan van een oorzakelijk verband
tussen de dronkenschap en de schadelijke gevolgen van het ongeval,
onder meer de verwondingen van de
getroffene Roland Royer;
Dat het hof van beroep derhalve
niet heeft beslist dat het wanbedrijf
slagen en verwondingen uit onvoorzichtigheid, dat de schade heeft veroorzaakt waarvoor eiser door de
strafrechter was veroordeeld, en
zijn staat van dronkenschap twee
afzonderlijke strafbare feiten waren;
Dat de onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;

-~----cr
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
15 januari 1987 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Bosly, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Simont en Dassesse.
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KAMER -

RECHTERLIJKE

15 januari 1987
ORGANISATIE

BURGERLIJKE ZAKEN SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE- TEGENSTRIJDIGE VERMELDINGEN IN HET PROCES-VERBAAL
VAN DE TERECHTZITTING EN IN DE UITGIFTE
VAN HET ARREST- GEVOLG.

Wanneer het Hoi, wegens tegenstrijdige
vermeldingen in het proces-verbaal
van de terechtzitting enerzijds en in
de uitgifte van die beslissing anderzijds, niet vermag na te gaan of de beslissing is gewezen door de rechters
die alle zittingen in de zaak hebben
bijgewoond, vernietigt het Hoi de beslissing van de appelrechter (1). (Art.
779 Ger.W.)
(« COMPTOIR DE DEP6TS ET DE CREDIT PROFESSIONNEL » C.V. T. SCHILLEWAERT)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7710)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 januari 1986 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 779 en 1042 van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest beslist dat de
schuldvordering van eiseres, ten belope
van 709.833 frank, niet bevoorrecht is op
(1) Cass., 27 mei 1977 (A.C., 1977, 993); in
strafzaken: Cass., 4 okt. 1983, A.R. nr. 8260
(ibid., 1983-84, nr. 69).

r----~----
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de handelszaak van de gefailleerde, gelegen te Malmedy, Chemin Rue 21,
terwijl het arrest, nu de zaak door de
partijen is gepleit en in beraad is genamen op de zitting van 8 november 1985
van de zevende burgerlijke kamer van
het Hof van Beroep te Luik, waar de heren J.P. Dechamps, voorzitter, R. Bourseau en H.P. Godin, raadsheren, zitting
hielden, is uitgesproken op de zitting van
8 januari 1986 van de zevende burgerlijke kamer, waar de heren J.P. Dechamps, voorzitter, J. Godefroid en H.P.
Godin, raadsheren, zitting hielden; daaruit volgt dat raadsheer Godefroid niet alle zittingen over (de) zaak heeft bijgewoond en dat het arrest nietig is; het
arrest de aldus in het middel aangewezen bepalingen schendt :

Overwegende dat het proces-verbaal van de zitting van 8 januari
1986 van het Hof van Beroep te
Luik, tijdens welke het hof, volgens
de vermeldingen van het proces-verbaal, na beraadslaging zijn arrest
heeft gewezen, vaststelt dat de heren Dechamps, voorzitter, Bourseau
en Godin, raadsheren, zitting hielden, terwijl het arrest, dat op dezelfde datum is uitgesproken, vaststelt
dat de heren Dechamps, voorzitter,
Godefroid en Godin, raadsheren, zitting hielden;
Overwegende dat het Hof aan de
hand van die tegenstrijdige vermeldingen niet kan nagaan of het arrest is gewezen door de rechters die
alle zittingen over de zaak hebben
bijgewoond, zoals artikel 779 van
het Gerechtelijk Wetboek op straffe
. van nietigheid voorschrijft;

Om die' redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van: het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
15 januari 1987 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Bosly, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.
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19 januari 1987

WERKLOOSHEID -

BEDRAG VAN DE
WERKLOOSHEIDSUITKERING - GEMIDDELD
DAGLOON - EERSTE WERKLOOSHEIDSDAG WERKNEMER MET ONVOLLEDIGE DIENSTBETREKKING.

Voor een werknemer die een onvolJedige
dienstbetrekking heeft aanvaard om
uit de werkloosheid te geraken, is de
eerste werkloosheidsdag die voor de
vaststelling van het gemiddeld dagloon
met het oog op de berekening van het
bedrag van de werkloosheidsuitkering
in aanmerking komt, de eerste dag
waarop het weekloon van de werknemer beneden het door de minister
vastgestelde referentieloon ligt en de
werknemer aldus de hoedanigheid van
volledig werkloze verkrijgt. (Artt. 130,
§ 2, 1°, b, Werkloosheidsbesluit (1) en
83quater, § 1, M.B. 4 juni 1964.)
(RIJKSD!ENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. MASSY)
ARREST

(A.R. nr. 5423)

heid, ingevoegd bij ministerieel besluit
van 18 oktober 1971 en nadien gewijzigd
bij ministerieel besluit van 30 maart
1982, 14, inzonderheid § 2, van de wet
van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, 2 tot 8 van het koninklijk besluit
van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet
van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, en 97 van de Grondwet,

doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat verweerster tot 31 januari
1979 werkzaam was in een voltijdse betrekking, op welk moment haar bruto
maandloon 32.454 frank bedroeg, dat verweerster vervolgens van 1 februari 1979
to 19 oktober 1983 werkte in een deeltijdse betrekking, dat de aanvraag van verweerster om vanaf 31 januari 1983 werkloosheidsuitkering te verkrijgen, werd
afgewezen omdat het loon dat zij in haar
deeltijdse betrekking verdiende hoger
was dan het toegelaten maximum referentieloon en dat verweerster vervolgens
vanaf 19 oktober 1983 volledig werkloos
werd, oordeelt dat verweerster vanaf 19
oktober 1983 recht heeft op werkloosh_eidsuitkering die berekend wordt op baSis van het loon dat verweerster verdiende op 31 januari 1979, namelijk 32.454
frank, getoetst aan de uitkeringstabellen
geldig in januari 1979, wat in 1983 een
tarificatiecode 54BR oplevert,
terwijl, volgens artikel 83quater van
ministerieel besluit van 4 juni 1964
mzake werkl?osheid, het gemiddeld dagloon, op basis waarvan, volgens artikel
160 van het Werkloosheidsbesluit, het bedrag van de werkloosheidsuitkering
moet worden vastgesteld, het maximaal
loon is dat de werknemer zou genieten
krachtens de besluiten genomen ter uitvoering van de wetgeving betreffende de
fe~stdagen, indien de eerste werkloosheidsdag een wettelijke feestdag zou geweest zijn en indien de voorwaarden om
daarop aanspraak te hebben geacht werden te zijn vervuld; derhal~e. wanneer
een werknemer, met toepassing van artikel 130, § 2, van het Werkloosheidsbesluit, zoals dit artikel van kracht was
v66r ~e verv~n~ing ervan bij koninklijk
beslUit van 3 JUh 1985, zich als aanvrager
yan e~~ volledige dienstbetrekking laat
mschriJVen doch aanvankelijk geen recht
heeft op werkloosheidsuitkering voor de
w:eek (lees : uren) waarop gewoonlijk
met gewerkt wordt omdat de deeltijdse
dienstbetrekking aan de werknemer een
weekloon opbrengt dat hoger is dan
zesmaal het dagelijks referentieloon
vastgesteld door de minister na advie~
~et

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 april 1985 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 130, inzonderheid
§ 2, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, gewijzigd door de
koninklijke besluiten van 18 februari
1965 en 22 maart 1982, doch v66r de vervanging van dit artikel bij koninklijk besluit van 3 juli 1985, 160, inzonderheid
§ 7, 1°, van het koninklijk besluit van 20
december 1963 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid, ingevoegd
bij koninklijk besluit van 13 oktober
1971, 190, tweede lid, 1°, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, _83quater, inzonderheid § 1, eerste
tot VIerde lid, van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 inzake werkloos(1) Zie thans artt. 130 en 171 ter van hetzelfde besluit.
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van het beheerscomite van eiser, op het
ogenblik dat hij volledig werkloos wordt,
een werkloosheidsuitkering geniet die
berekend wordt op basis van het normaal loon van de eerste werkloosheidsdag; in hager genoemd geval, als eerste
werkloosheidsdag moet worden beschouwd de eerste dag waarop de werknemer in zijn deeltijdse betrekking geen
weekloon meer verdient dat hager is dan
zesmaal het dagelijks referentieloon
vastgesteld door de minister na advies
van het beheerscomite van eiser, omdat
namelijk een werknemer met een volledige (lees: onvolledige) dienstbetrekking,
luidens artikel 190, tweede lid, 1°, van
het Werkloosheidsbesluit, voor de beslissing over de werkloosheidsuitkering pas
wordt gelijkgesteld met een volledig
werkloze indien hij op uitkering aanspraak heeft met toepassing van artikel
130, § 2, eerste lid, 1o, b, derhalve pas indien hij voldoet aan alle voorwaarden
opgelegd door laatstgenoemde bepaling,
en er voordien van << werkloosheidsdagen » geen sprake kan zijn; het arrest,
derhalve door te beslissen dat verweerster recht heeft op werkloosheidsuitkering, berekend op basis van het loon dat
zij verdiende op 31 januari 1979, zijnde
32.454 frank, ofschoon verweerster, valgens de vaststellingen van het arbeidshof, pas op 19 oktober 1983 geen weekloon meer verdii:mde dat boger was dan
het toegelaten referentieloon en dus pas
vanaf 19 oktober 1983 recht had op werkloosheidsuitkering, niet het normaal loon
van de eerste werkloosheidsdag als basis
neemt voor de berekening van de werkloosheidsuitkering van eiser en zodoende
de in dit middel genoemde wettelijke bepalingen schendt :

Overwegende,
eensdeels,
dat
krachtens artikel 83quater, § 1, van
het ministerieel besluit van 4 juni
1964 inzake werkloosheid het gemiddelde dagloon, dat dient om de dagelijkse werkloosheidsuitkering te berekenen, het normaal loon is dat de
werknemer zou genieten krachtens
de besluiten genomen ter uitvoering
van de wetgeving betreffende de
feestdagen, indien de eerste werkloosheidsdag een wettelijke feestdag
was en indien de voorwaarden om
daarop aanspraak te hebben, geacht
werden te zijn vervuld;
Dat onder eerste werkloosheidsdag moet worden verstaan de eerste
dag waarop de werknemer de hoe-
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danigheid heeft van volledig of gedeeltelijk werkloze;
Overwegende, anderdeels, dat blijkens artikel 130, § 2, 1°, b, van het
koninklijk besluit van 20 december
1963 betreffende arbeidsvoorziening
en werkloosheid, zoals het ten deze
van toepassing is, een werknemer
met een onvolledige dienstbetrekking, die deze betrekking heeft aanvaard om uit de werkloosheid te geraken, tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst pas de hoedanigheid van volledig werkloze verkrijgt
wanneer deze dienstbetrekking hem
normaal geen weekloon opbrengt,
gelijk of hoger dan zesmaal het dagelijks referentieloon dat door de
minister is vastgesteld;
Overwegende dat het arrest de
eerste dag van de onvolledige
dienstbetrekking van verweerster
als eerste werkloosheidsdag aanmerkt, hoewel het vaststelt dat het
loon van verweerster toen hoger
was dan het in artikel 130, § 2, 1°, b,
bedoelde referentieloon; zodat verweerster op die dag niet de hoedanigheid van volledig werkloze had;
Dat het arrest dusdoende de
voormelde wettelijke bepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te
Gent.
19 januari 1987 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat·generaal - Advocaat: mr. Simont.
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2• KAMER - 20 januari 1987

AANPLAKBILJETTEN -

REGELEN OP
HET AANPLAKKEN EN RECLAME MAKEN WETBOEK DER MET HET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN, ART. 200 - K.B. 14 DEC. 1959,
WAARBIJ REGELEN WORDEN GESTELD OP
HET AANPLAKKEN EN RECLAME MAKEN AANBRENGEN OP EEN VERBODEN PLAATS BEHOUDEN VAN DE ONREGELMATIGE AANPLAKKING.

De artt. 4 en 5 van K.B. 14 dec. 1959
(gew. bij K.B. 28 juni 1963) regelen het
aanbrengen van aanplakbrieven, andere visuele reclames en publiciteitsmiddelen in sommige bossen, fangs waterlopen en langs sommige verkeerswegen, doch niet het « behouden » ervan
(1).

(LANNOY)

(A.R. nr. 320)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 januari 1986 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste en het derde middel
sam en,
het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 182, 183 van
het Wetboek van Strafvordering, 97 van
de Grondwet, 200 van het Wetboek der
met het Zegel Gelijkgestelde Taksen, 9
van de Grondwet, 4 en 5 van het koninklijk besluit van 14 december 1959,
doordat het arrest ten aanzien van de
telastlegging I het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Leuven van 16
maart 1984, waarbij eiser veroordeeld
werd om, in strijd met de artikelen 200
van het Wetboek der met het Zegel Gelijkgestelde Taksen en het koninklijk besluit van 14 november 1959, artikelen 4
en 5, een publiciteitsbord te hebben op(1) Het aanbrengen en het behouden van
aanplakbrieven en andere visuele reclames en
publiciteitsmiddelen in de landschappen en
langs de toeristische wegen worden wei door
art. 1 van net K.B. van 14 dec. 1959 geregeld.
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gericht op de hoek van de Diestsestraat
en Vuurkruisenlaan te Leuven en de afbraak bevolen werd van 3 van de 4 panelen op de hoek van de Diestsestraat en
de Vuurkruisenlaan, te weten de bovenste twee en het paneel rechts onderaan,
bevestigt op de overwegingen dat « (eiser) vervolgens, steeds met betrekking
tot de telastlegging I, ten onrechte inroept dat de firma waarvoor hij aansprakelijkheid draagt, slechts een bord in exploitatie heeft en dat de andere publiciteitsborden, die ter plaatse bestaan, door
derden zijn aangebracht of worden geexploiteerd. Dat, zoals reeds gezegd, het
. bestaan ten tijde van de in aanmerking
te nemen periode van vier publiciteitsborden in het vlak van dezelfde zijgevel
vaststaat; dat zodra en zolang in strijd
met artikel 5, 1", van het koninklijk besluit van 14 december 1959 meer dan een
publiciteitsmiddel in het vlak van dezelfde zijgevel bestaat, elk van de publiciteitsmiddelen in strijd met de wet is aangebracht en behouden, ook al draagt
(eiser), zoals ten deze, slechts aansprake··
lijkheid voor een enkel van deze publiciteitsmiddelen »,
terwijl, eerste onderdeel, nu luidens de
telastlegging eiser vervolgd werd voor
het aanbrengen en behouden van • een »
aanplakbrief het hof (van beroep) en de
eerste rechter, waarvan de saisine bepaald werd door de dagvaarding van het
openbaar ministerie, niet vermochten de
afbraak te bevelen van drie panelen
(schending van de artikelen 182 en 183
van het Wetboek van Strafvordering) en
minstens het tegenstrijdig is vast te stellen dat eiser slechts aansprakelijk is
voor een enkel van de publiciteitsmiddelen, en toch de afbraak van drie publiciteitsmiddelen te bevelen (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het misdrijf gesanctioneerd door artikel 200 van het
Wetboek der met het Zegel Gelijkgestelde Taksen, zoals ieder misdrijf, noodzakelijk een persoonlijke gedraging veronderstelt van de dader, er op gericht de
elementen die het materieel bestanddeel
van het misdrijf uitmaken, te verwezenlijken of te behouden; en het arrest, dat
niet vaststelt dat het door eiser(s) (of
door zijn rechtsvoorganger aangebrachte
publiciteitsbord) in overtreding werd
aangebracht, aldus eiser niet kan veroordelen wegens het aanbrengen of behoud
van een onwettig publiciteitsmiddel
(schending van artikel 200 van het Wethoek der met het Zegel Gelijkgestelde
Taksen);
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derde onderdeel, de artikelen 4 en 5
van het koninklijk besluit van 14 december 1959, waarop ten deze de telastlegging steunt, enkel het aanbrengen van
publiciteitsmiddelen verbieden en niet
het behoud, zodat, in de mate de veroordeling steunt op het behoud van het publiciteitsmiddel, eiser veroordeeld werd
wegens een niet bestaand misdrijf
(schending van artikel 9 van de Grandwet en van de artikelen 4 en 5 van het
koninklijk besluit van 14 december 1959);
het derde middel (telastleggingen II, b,
en III), afgeleid uit de schending van de
artikelen 9 van de Grondwet, 1319 tot
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 200
van het Wetboek der met het Zegel Gelijksgestelde Taksen, 4, 5 en 8 van het
koninklijk besluit van 14 december 1959,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, eiser veroordeelt om in strijd met de bepalingen van
de artikelen 4 en 5 van het koninklijk
besluit van 14 december 1959 aanplakbrieven of andere publiciteitsmiddelen
aangebracht of behouden te hebben te
Leuven, hoek Brusselsesteenweg en
Rijksweg nr. 783 (telastlegging 2 B), en
te Leuven, Tervuursevest, aan weerszijde van het sluisgebouw (telastlegging
III) en de afbraak ervan beveelt op de
overweging : « dat de verdediging hieromtrent ook voorhoudt dat het bord,
waarvan sprake, ook wei in de loop van
de maand 1979 door de N.V. Pano is
overgenomen van de firma Lafortune,
maar ditmaal voor rekening van de firma Gilquin (in plaats van de N.V. Rosse!) en zonder dat de N.V. Pano nog achteraf, op welke wijze dan ook, tussenkwam in het behouden,gebruiken of
exploiteren van het publiciteitsbord; dat
dit laatste tegengesproken wordt door de
overeenkomst van 18 december 1979 (zie
map 41./3); dat de N.V. Pano, ook in de
periode die de telastlegging voorziet,
door de eigenaars belast bleef met het
innen van de huurgelden, alsmede het
betalen van de provinciale en gemeentelijke taksen; dat het stellen van dergelijke rechtshandelingen nodig is maar
volstaat om ook ten aanzien van een publiciteitsmiddel waarvan men geen eigenaar is, te besluiten tot daden van " behoud" van publiciteitsborden, en zelfs
tot daden van " aanbrengen " of " behouden " van de affiches die op de borden
worden aangeplakt; dat innen van huurgelden en betalen van taksen immers
noodzakelijk zijn voor een normale exploitatie van publiciteitsmiddelen; dat zoals reeds gezegd langs de verkeerswegen
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waarop de in de artikelen 4 en 5 van het
koninklijk besluit van 14 december 1959
gestelde regelen toepasselijk zijn, ook
het "behoud " van publiciteitsmiddelen
die niet aan de voorschriften beantwoorden, een overtreding inhoudt van artikel
200 van het Wetboek der met het Zegel
Gelijkgestelde Taksen, omdat voornoemde artikelen 4 en 5 juncto artikel 8 van
het koninklijk besluit te lezen zijn »,
terwijl, eerste onderdeel, de door het hof
(van beroep) geciteerde overeenkomst
van 18 december 1979 alleenlijk vermeldt : « il est convenu que la S.A. Pano
continuera a en assurer la gestion sur
les plans des loyers et taxes communales
et provinciales qui seront refacturees
aux partenaires suivant la quote part de
chacun » en uit deze tekst geenszins kan
afgeleid worden dat eiser belast bleef
met het innen van de huurgelden; en het
hof (van beroep) aldus een uitleg geeft
aan de overeenkomst, onverenigbaar met
de termen ervan, en aldus de bewijskracht van deze overeenkomst miskent;
tweede onderdeel, ingevolge artikel 200
van het Wetboek der met het Zegel Gelijkgestelde Taksen en de artikelen 4 en
5 van het koninklijk besluit van 14 december 1959 slechts het aanbrengen van
aanplakbrieven of publiciteitsmiddelen
wordt strafbaar gesteld en aldus, enerzijds, het innen van de huurgelden van
een publiciteitsbord en het betalen van
provinciale en gemeenschappelijke taksen geen daad van aanbrengen van plakbrieven of publiciteitsmiddelen uitmaakt,
anderzijds, het behoud van onregelmatig
aangebrachte plakbrieven als dusdanig
door de reglementering niet verboden
wordt en dus ook niet strafbaar kan zijn;
derde onderdeel, ingevolge artikel ~
van het koninklijk besluit van 14 december 1959 de aanplakbrieven en publiciteitsmiddelen moeten worden verwijderd
door de personen die voor de plaatsing
en het behoud ervan verantwoordelijk
zijn; en het arrest dat niet vaststelt en met inachtneming van de feitelijke gegevens zoals die in het arrest naar voren
komen - niet kon vaststellen dat eiser
verantwoordelijk was voor de plaatsing
en behoud van de borden hem niet de
wegname van de borden kon veroordelen:

Wat het derde onderdeel van het
eerste middel en het tweede onderdee! van het derde middel betreft :
Overwegende dat het koninklijk
besluit van 14 december 1959, waar-
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bij regelen worden gesteld op het
aanplakken en reclame maken, zo-'
als gewijzigd door het koninklijk besluit van 28 juni 1963, bij het stellen
van regelen toepasselijk in sommige
bossen, langs waterlopen en langs
sommige verkeerswegen, namelijk
in de artikelen 4 en 5 die § 2 van
dat besluit uitmaken, niet gewaagt
van het « behouden » maar slechts
van het aanbrengen van aanplakbrieven en andere visuele reclames
en publiciteitsmiddelen, terwijl in
artikel 1 van voornoemd koninklijk
besluit van 14 december 1959, gewijzigd bij koninklijk besluit van 28 juni 1963 - onder het opschrift : « § 1.
Regelen toepasselijk in de landschappen en langs de toeristische
wegen » - zowel het aanbrengen
als het behouden vermeld worden;
Overwegende dat artikel 8 van
voornoemd koninklijk besluit, dat de
personen aanduidt die de verboden
aanplakbrieven en andere visuele
reclames en publiciteitsmiddelen en
hun draagconstructies dienen te verwijderen, geen verbod toevoegt aan
de bepalingen van de artikelen 4 en
5 van voornoemd koninklijk besluit;
Overwegende dat het arrest, na
heromschrijving van de telastleggingen II en III, eiser wegens de drie
telastleggingen tot een enkele straf
veroordeelt om, met overtreding van
artikel 200 van het Wetboek der met
het Zegel Gelijkgestelde Taksen en
van de artikelen 4 en 5 van het koninklijk besluit van 14 december
1959, aanplakbrieven aangebracht of
behouden te hebben ofwel enig ander visuele reclame of publiciteitsmiddel gebruikt te hebben in de omstandigheden zoals verder omschreven in de voornoemde artikelen;
Overwegende dat het arrest de artikelen 4 en 5 van het koninklijk besluit van 14 december 1959, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 28
juni 1963, schendt nu het eiser veroordeelt wegens het behouden van
de hiervoren vermelde zaken;
Dat de middelen in zoverre gegrond zijn,
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Om die redenen, ongeacht de andere onderdelen van het eerste en
van het derde middel en het tweede
middel, 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 Beroep te Antwerpen.
20 januari 1987 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Blontrock en Kenis, Brussel.
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VOORZIENING IN CASSATIE -

VORM
- STRAFZAKEN - VOORZIENING TEGEN EEN
BESLISSING VAN HET MILITAIR GERECHTSHOF.

Het Hof slaat geen acht op een verzoekschrift houdende cassatiemiddelen
dat is ingediend op de griffie van een
krijgsraad (1).
(1) De wet van 9 · maart 1954 (Belgisch
Staatsblad, 19 maart 1954, biz. 2038) regelt de
uitoefening van de voorziening in cassatie tegen de bes!issingen van de militaire rechtscolleges. De opzet van die wet is « het principe
vast te leggen dat voor de voorziening in verbreking tegen de beslissingen van de militaire
rechtscolleges van toepassing zal zijn, met
dien verstande dat zekere bijzonuere bEpalingen, eigen aan de militaire strafprocedure, zullen gehandhaafd blijven. » (Memorie van toe!ichting in : Senaat, - 1949-50, wetsontwerp
nr. 130 - vergadering van 25 jaP. 1950, biz. 1.)
Art. 4 van de bedoelde wet houut b.v. een specifieke regel in, m.b.t. de verklaring van beroep in cassatie tegen een arrest van het Militair Gerechtshof, die « evengoed bij de gnffie
van de krijgsraad als bij die van het Militair
Gerechtshof (kan) gedaan worden ». Het verzoekschrift tot cassatie moet evenwel, bij gebreke van bijzondere bepaling, op de griffie
van het rechtscollege dat de bestreden bes!issing gewezen heeft, ingediend worc1en « volgens de wijze en term1jnen die voorzien zijn
in correctionele zaken » (art. 1, wet 9 maart
1954), d.w.z. krachtens de regel van gemeen
recht van art. 422 Sv

(VERDONCK T. CLAES, LODEWIJCK, CLAEYS)
ARREST

(A.R. nr. 460)

HET HOF; - Gelet op het bestredLl arrest, op 27 februari 1986 door
het Militair Gerechtshof gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Overwegende dat de substantiEHe
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 :
Overwegende dat eiser geen regelmatig ingediend middel aanvoert;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op eisers verzoekschrift, dat
werd ingediend op de griffie van de
Krijgsraad te Antwerpen, die het bestreden arrest niet gewezen heeft,
verwerpt de voorziening; veroordeelt
eiser in de kosten.
20 januari 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. De Peuter - GeJijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
H. Celen, Antwerpen.
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Een beklaagde is niet bevoegd om zich
in cassatie te voorzien tegen de beslissing t.a. v. de partij die voor hem als civielrechtelijk aansprakelijke in de
zaak is betrokken (1).
{ANDRIES

T.

S.O.S. AMBULANCE
P.V.B.A.)

ANTWERP

ARREST

(A.R. nr. 816)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 27 juni 1986 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Overwegende dat de voorziening
van eiseres beperkt is tot de « beschikking waar de rechtbank de gedaagde partij S.O.S. Ambulance Antwerp P.V.B.A. (... ) buiten zake heeft
gesteld, zonder kosten »;
Overwegende dat de voorziening
van eiseres, beklaagde, tegen de beslissing op de vordering van het
openbaar ministerie tegen de als
voor haar civielrechtelijk aansprakelijke partij in de zaak betrokken
verweerster niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
20 januari 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin,
advocaat-generaal.
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VOORZIENING IN CASSATIE -

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE
VOORZIEN - STRAFZAKEN - ONTVANKELIJKHEID- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING T.A.V. DE VOOR
HEM CIVIELRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE.

KAMER -

20 januari 1987

1° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPIJ - INTERNERING - VOORWAARDE.

(1) Cass., 8 nov. 1978 (AC., 1978-79, 293).
Raadpl. Cass., 21 feb. 1977 (AC., 1977, 676).
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(CALLENS)

2° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - INTERNERING GELAST DOOR

ARREST

MAGISTRATEN DIE UITSPRAAK HEBBEN GEDAAN OVER DE VOORLOPIGE HECHTENIS VAN
DE VERDACHTE - WETTIGHEID.

3° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
STRAFZAKEN - INTERNERING GELAST DOOR
MAGISTRATEN DIE UITSPRAAK HEBBEN GEDAAN OVER DE VOORLOPIGE HECHTENIS VAN
DE VERDACHTE - WETTIGHEID.

Nr. 291

(A.R. nr. 1062}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 oktober 1986 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste middel, ...

4° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
6.1 - INTERNERING GELAST DOOR EEN ONDERZOEKSGERECHT DAT UITSPRAAK HEEFT
GEDAAN OVER DE VOORLOPIGE HECHTENIS
VAN DE VERDACHTE- WETTIGHEID.

1° Voor een beslissing tot internering

vereist de Wet Bescherming Maatschappij niet dat de in art. 1 bepaalde
staat van krankzinnigheid, van geestesstoornis of van zwakzinnigheid, die
de verdacl1te ongeschikt maakt tot het
controleren van zijn daden, vatbaar is
voor therapeutische verzorging met
het oog op genezing (1}.
2°, 3°

en 4° Art. 6.1 Europees Verdrag

Rechten van de Mens wordt niet geschonden doordat de internering gelast
werd door het onderzoeksgerecht bestaande uit magistraten die uitspraak
hebben gedaan over de voorlopige
hechtenis van de verdachte (2).
(1) Over de internering als veiligheidsmaatregel bij voorang op de therapie :
Raadpl. : de voetnoot 5, get. P.L., onder
Cass., 26 feb. 1934 (Bull., 1934, 180); Cass., 25
maart 1946 (A.C., 1946, 117); 18 mei 1976
(A.C., 1976, 1036); het commentaar van A. De
Nauw m.b.t. Cass., 11 jan. 1983 (R.D.P.,
1983-84, 431-444 e.v., en R. W., 1983-84, 625
[638]); Cass., 8 nov. 1983 (A.C., 1983-84, nr. 197);
26 maart 1986 (A.C., 1985-86, nr. 472).
Zie ook : Pari. St., Senaat (1959-60), nr. 514,
Memorie van toelichting, biz. 2; Novelles,
Procedure penale, t. III, « La Ioi de defense sociale », nr. 157; BRAAs, « La loi de defense sociale du 9 avril 1930 a I'egard des delinquants
anormaux », R.D.P., publication jubilaire
(1907-1957), 118; J. MA'ITHYS, « La loi de defense sociale a I'egard des anormaux - evolution
des conceptions », R.D.P., 1964, 399 (417, 429);
J. VANHOUDT, Beginselen van sociale criminele
prophylaxie, t. III, 187; 0. VAN DE MEULEBROEKE, • Les commissions de defense sociale >>,
R.D.P., 1986, 145 (153).

Dat het middel niet ontvankelijk
is wegens vaagheid;
Over het tweede middel, door eiser als
volgt geformuleerd : « Aangezien vervolgens dient gesteld dat pedofilie in de
huidige stand van de wetenschap onmogelijk ten grande kan behandeld worden
en dat de behandeling in een instelling
de pathologie weinig zal bei:nvloeden zodat de bevolen maatregel niet beantwoordt aan artikel 14, 2, van de wet van
1 juli 1964, hetwelk verwijst naar de toepassing van de wet met bet oog op veiligheid en therapeutische verzorging, en
niet of, en met het oog op genezing » :

Overwegende dat de wet de internering toelaat van een verdachte die
een feit, misdaad of wanbedrijf genoemd, heeft gepleegd en zich bevindt hetzij in staat van krankzinnigheid, hetzij in een ernstige staat
van geestesstoornis of van zwakzinnigheid die hem ongeschikt maakt
tot het controleren van zijn daden;
Dat, in strijd met wat het middel
aanvoert, de wet niet vereist dat deze staat zou vatbaar zijn voor therapeutische verzorging met het oog op
genezing;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel, door eiser als
volgt geformuleerd : « Aangezien lastens
eiser de internering bevolen werd bij arrest van 31 oktober 1986 van de kamer
van inbeschuldigingstelling te Antwerpen, samengesteld door de heren voorzitters J. Guffens en G. Marinus en raadsheer L. Puissant; aangezien deze samenstelling van het hof van beroep aldus
(2) Cass., 6 nov. 1985, A.R. nr. 4637 (A.C.,
1985-86, nr. 151), met de concl. van adv.-gen.
Piret, in Bull. en Pas., 1986, onder hetzelfde

nummer.
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uitspraak deed omtrent de schuldvraag
lastens eiser, zetelende als vonnisgerecht, wijl vaststaat dat dezelfde samenstelling voordien eveneens oordeel velde
in het kader van de wet op de voorlopige
hechtenis, meer bepaald naar aanleidin.:;
van de handhaving van deze voorlopige
hechtenis op 30 mei 1986 en, op een
raadsheer na, op 27 juni 1986, zetelende
als onderzoeksgerecht; aangezien eiser
van oordeel is dat aldus dezelfde heren
raadsheren ter gelegenheid van de behandeling van de schuldvraag in het kader van de wet op de internering niet
meer onpartijdig konden optreden, aangezien zij ook voorheen reeds waren tussengekomen in het kader van de wet op
de voorlopige hechtenis; aangezien eiser
dan ook schending van artikel 6.1 van
het Verdrag van Rome van 4 november
1950 tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden goedgekeurd bij de wet van 13
mei 1955 inroept dat bepaalt dat bij het
beslissen over de gegrondheid van een
tegen hem ingestelde strafvordering een
ieder recht heeft op een billijke behandeling van de zaak door een onafhankelijke rechterlijke instantie welke bij de
wet is ingesteld; dat volgens het Europees Hof van de Rechten van de Mens
de onpartijdigheid van de rechter niet
enkel een subjectieve aangelegenheid is,
namelijk de afwezigheid van vooroordeel
en vooringenomenheid, maar ook essentieel moet worden getoetst aan een objectief criterium, te weten het voorhanden zijn van voldoende waarborgen die
elke wettige twijfel uitsluiten; dat ter zake van de onpartijdigheid van de rechter
zelfs de schijn belangrijk kan zijn en er
reeds schending is van artikel 6.1 van
het Verdrag indien de onpartijdigheid
van de rechter, die behoort te oordelen,
in twijfel kan worden getrokken; aangezien het immers in een democratisr:he
samenleving gaat om het vertrouwen dat
de rechtbanken bij de rechtzoekenden
dienen in te boezemen (Europees Hof,
R.M. 1 oktober 1982, Publ. Cour, reeks A,
volume 53, zaak Piersak); dat recente beslissingen ter zake stelling hebben ingenomen in verband met de onverenigbaarheid om enerzijds te zijn tussengekomen
als voorziter en gebeurlijk rechter of
raadsheer van een onderzoeksgerecht en
later als vonnisrechter te oordelen (cfr.
o.m. Corr. Tongeren, 18 april 1985, R. W:,
1985-86, 2072 en volgende, Arrest De
Cubber van het Europees Hof Rechten
van de Mens, 26 oktober 1984,
nr. 8/1983/64/99, Cass., 23 januari 1983,
R. W:, 1984-85, 2943; de plechtige ope-
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ningsrede van de heer prokureur-generaal Verhegge op de openingszitting van
het Hof van Beroep te Gent op 2 september 1985, R. W:, 1985·86, 707-714 ; Cass.,
tweede kamer, 11 september 1985, R. W.,
1985-86, 1738 en volgende, onder meer
ook handelend over de onverenigbaarheid van enerzijds onderzoeksrechter te
zijn geweest en anderzijds later kennis
te nemen van de zaak in de correctionele
rechtbank); aangezien, naar analogie met
deze beslissingen, er des te meer redenen aanwezig zijn om aan de onpartijdigheid van de voorzitters en raadsheer
inzake bij het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, te twijfelen, waar dezelfde voorzitters niet aileen oordeelden als voorzitters van de kamer van inbeschuldigingstelling, in het kader van de wet op de
voorlopige hechtenis, doch eveneens als
voorzitters van de kamer van inbeschuldigingstelling, in het kader van de wet
op de internering, en aldus ook uitspraak dienden te doen over de schuldvraag zelf; aangezien de onverenigbaarheid, om ofwel als voorzitter van de
raadkamer, ofwel als onderzoeksrechter,
in het kader van het vooronderzoek te
zijn tussengekomen met een latere beoordeling ten gronde, door dezelfde rechter voor de correctionele rechtbank, door
de rechtspraak thans algemeen aanvaard
is met als motivering : " Dat er redelijkerwijze kan worden aangenomen dat,
inzonderheid bij de beklaagde enige
vrees van vooringenomenheid kan bestaan wanneer eenzelfde magistraat als
voorzitter van de raadkamer de verdachte naar de correctionele rechtbank heeft
verwezen en als rechtsprekende rechter
ten gronde zitting neemt; dat, al beslist
de raadkamer enkel over de regeling van
de procedure - in casu gaat het veel
verder daar de raadkamer of de kamer
van inbeschuldigingstelling de schuldvraag zelf beoordeelt - al is het oordeel
van de rechter die ze voorzit slechts
voorlopig en vatbaar voor wijziging op
grond van de aanvullende gegevens - in
casu is zulke beslissing niet voorlopig
doch defintief in eerste aanleg en niet
meer vatbaar voor wijzig:&g op grond
van aanvullende gegevens - die de behandeling ter zitting kunnen bijbrengen,
al werd zijn beslissing genomen in aile
onafhankelijkheid en buiten iedere
hierarchische positie, deze magistraat
toch als rechter stelling heeft genomen,
na kennisneming van de elementen van
de zaak, bin:tien de bevoegdheid en de
zending van het onderzoeksgerecht en
beslist heeft niet enkel over de aard van
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het misdrijf, maar ook dat er bezwaren,
dit is aanwijzingen van schuld, bestaan
aan de zijde van de verdachten in verband met de ten laste gelegde feiten (artikel 128 van het Wetboek van Strafvordering) "; dat in die omstandigheden,
wanneer de beklaagde in het vonnisgerecht voor dezelfde rechter staat die dan
over de gegrondheid van de strafvordering te oordelen heeft - in casu ook
voor dezelfde rechters die zetelen als
vonnisgerecht in het kader van de wet
op de internering - redelijk kan aangenomen worden dat hij de vrees kan
koesteren dat die rechter tegen hem
vooringenomen is, gelet op zijn in raadkamer genomen beslissing - in casu gelet op de voorheen in de kamer van inbeschuldigingstelling genomen beslissing
in het kader van de wet op de voorlopige
hechtenis met handhaving van deze
voorlopige hechtenis tot gevolg - een
vrees die niet zou kunnen bestaan ten
aanzien van een rechter die geen kennis
van de zaak heeft genomen (Hof Gent, 8
september 1983, R. W:, 1983-84, 1983); dat
aldus in zulk een geval de rechters die
~:itting hebben gehad als voorzitters en
raadsheer van de kamer van inbeschuldigingstelling als onderzoeksgerecht zich
dienen te onthouden over de gegrondheid van de zaak te oordelen, ten einde
elke schending van artikel 6.1 van het
Europees Verdrag van de Rechten van
de Mens te voorkomen; aangezien in deze omstandigheden het arrest van het
Hof van Beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, te Antwerpen van 31 oktober 1986 waarbij de internering van konkluant werd bevolen, nietig dient te
worden verklaard en het minstens gepast voorkomt de zaak te laten behandelen door raadsheren die niet hebben geoordeeld in het kader van de wet op de
voorlopige hechtenis » :

Overwegende dat de omstandigheid dat dezelfde rechters zitting
hebben in het onderzoeksgerecht,
dat luidens de wettelijke voorschriften zowel over de voorlopige hechtenis als over de internering van een
verdachte statueert, niet van aard is
bij deze laatste een gewettigde twijfel te doen ontstaan omtrent de geschiktheid van dit onderzoeksgerecht om de zaak op onpartijdige
wijze te behandelen, en geen afbreuk doet aan de regel luidens dewelke de rechtbanken onafhankelijk
en onpartijdig moeten zijn;
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Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanti(He of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
20 januari 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. De Baets - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. V.
Van de Weyer, Antwerpen.

Nr. 292
2'

KAMER -

20 januari 1987

1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

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

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

BEVEL
TOT MEDEBRENGING - BEVEL AAN DE VERDACHTE TE BETEKENEN BINNEN VIERENTWINTIG UUR NA ZIJN VRIJHEIDSBENEMING.

3° GRONDWET -

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

4° VOORLOPIGE HECHTENIS TOT MEDEBRENGING -

ART. 91 SV. -

BEVEL
DOEL.

5° VOORLOPIGE HECHTENIS -

BEVEL
TOT MEDEBRENGING TITEL VOOR DE
VOORLOPIGE HECHTENIS - GELDIGHEIDSDUUR.

6° VOORLOPIGE HECHTENIS -

BEVEL
TOT MEDEBRENGING - ONDERVRAGING BINNEN VIERENTWINTIG UUR - ART. 93 SV.

----r
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1°, 2o en 3° Een met redenen omkleed bevel tot medebrenging, door de onderzoeksrechter uitgevaardigd en aan de
verdachte betekend binnen vierentwintig uur na zijn vrijheidsbeneming, is
een met redenen omkleed bevel van de
rechter, als bedoeld in art. 7, derde lid,
Gw. (1)

4° Het bevel tot medebrenging van een

verdachte, als omschreven in art. 91
Sv., heeft tot doel de voorgeleiding
voor de onderzoeksrechter, desnoods
met dwang, van een persoon die deze
magistraat meent te moeten ondervragen in verband met schuldaanwijzingen die tegen hem bestaan (2).
5° De vrijheidsbeneming die het gevolg

is van een bevel tot medebrenging, is
beperkt tot de tijd die strikt noodzakeJijk is voor de voorgeleiding van de
verdachte ter beschikking van de onderzoeksrechter (3).
6° Wanneer door de onderzoeksrechter,

met toepassing van art. 91 Sv. een bevel tot medebrenging is uitgevaardigd,
gaat de door art. 93 Sv. bepaalde termijn van vierentwintig uur voor de ondervraging van de verdachte pas in_
vanaf de tenuitvoerlegging van het bevel, d.w.z. vanaf het tijdstip dat de verdachte ter beschikking van de onderzoeksrechter is gesteld (4).
(HILGER)
ARREST

(A.R. nr. 1077)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 november 1986 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 7 van de Grondwet en
uit de miskenning van het recht van verdediging,
(1) (2) en (3) Cass., 28 jan. 1982, met cone!.
Krings,
toen
adv.-gen.
proc.-gen.
E.
(A.C.,
1981-82, nr. 323); 6 mei 1986
(A.C., 1985-86, nr. 542).
(4) Cass., 5 feb. 1980 (A. C., 1979-80, nr. 340,
en voetnoot 2); 6 mei 1986 (A.C., 1985-86,
nr. 542).
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doordat blijkt dat uit de stukken die
door het Hof mogen in acht worden genomen, dat « de verdachte in de morgen
van 5 november 1986 thuis werd opgehaald , geen enkel stuk het juiste uur
vaststelt waarop verzoeker werkelijk van
zijn vrijheid werd beroofd vooraleer het
bevel tot medebrenging hem werd betekend;
terwijl artikel 7 van de Grondwet de
individuele vrijheid waarborgt en uitdrukkelijk bepaalt dat het aanhoudingsmandaat moet betekend worden binnen
vierentwintig uren van de vrijheidsberoving; het niet betwist wordt dat in geval
van bevel tot medebrenging de termijn
van vierentwintig uur, voorzien bij artikel 93 van het Wetboek van Strafvordering, waarover de onderzoeksrechter beschikt om de verdachte te ondervragen,
slechts begint te !open vanaf de uitvoering van het bevel tot medebrenging, dit
wil zeggen vanaf het ogenblik waarop de
verdachte ter beschikking van de onderzoeksrechter werd gesteld (Cass., 5 februari 1980, Pas., 1981, I, 652) de toestand die de betekening van het bevel
tot medebrenging nochtans wettelijk
dient te zijn; ter zake, het juiste ogenblik
waarop eiser door inspecteur Waterplas
te Brussel van zijn vrijheid werd beroofd
niet vermeld staat op een der stukken
die door het Hof mogen in acht genomen
worden; met miskenning van het recht
van verdediging en van de bepaling van
artikel 7 van de Grondwet het Hof van
Cassatie bijgevolg in de onmogelijkheid
is nate gaan of de vrijheidsberoving van
eiser door de gerechtelijke politie van
Brussel plaatsvond minder dan vierentwintig uur v66r de betekening van het
bevel tot medebrenging; de aanhouding
ondergaan wegens het bevel tot aanhouding van 6 november 1986 onwettig is :

Overwegende dat een met redenen omkleed bevel tot medebrenging, door de onderzoeksrechter uitgevaardigd en aan de verdachte
betekend binnen vierentwintig uren
na zijn vrijheidsbeneming, een
<< met redenen omkleed bevel van de
rechter » is als bedoeld door artikel
7, derde lid, van de Grondwet;
Overwegende dat het bevel tot
medebrenging van een verdachte,
als omschreven in artikel 91 van het
Wetboek van Strafvordering, tot
doel heeft de voorgeleiding voor de
onderzoeksrechter, desnoods met
dwang, van een persoon die deze
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Nr. 293

magistraat meent te moeten onder- bevel tot medebrenging, ter beschikvragen in verband met schuldaan- king van de onderzoeksrechter was
wijzingen die tegen hem bestaan; gesteld;
dat de vrijheidsbeneming die er het
Overwegende dat het arrest aldus,
gevolg van is, beperkt is tot de tijd zonder scht'imding van artikel 7 van
die strikt noodzakelijk is voor de de Grondwet, en zonder miskenning
voorgeleiding ter beschikking van van eisers recht van verdediging,
de onderzoeksrechter;
wettig beslist dat het bevel tot aanOverwegende dat uit de stukken houding wettig is;
waarop het Hof vermag acht te
Dat het middel niet kan worden
slaan, blijkt dat eiser door de ge- aangenomen;
rechtelijke politie te Brussel van
En overwegende dat de substanzijn vrijheid werd benomen op 5 no- WHe of op straffe van nietigheid
vember 1986, in de morgen, dat op voorgeschreven rechtsvormen in
dezelfde datum, te 18 uur 14, tele- acht zijn genomen en de beslissing
grafisch tegen hem een bevel tot
medebrenging werd uitgevaardigd overeenkomstig de wet is gewezen;
door de onderzoeksrechter te Brugge, dat dit bevel hem werd betekend
te 19 uur 30 en dat hij, in uitvoering
van dat bevel, te 21 uur ter beschikOm die redenen, verwerpt de
king werd gesteld van de ondervoorziening; veroordeelt eiser in de
zoeksrechter te Brugge;
Overwegende dat hieruit blijkt dat kosten.
het bevel tot medebrenging werd
20 januari 1987 - 2• kamer - Voorzituitgevaardigd, aan eiser werd bete- ter : de h. Screvens, voorzitter - Verkend en ten uitvoer werd gelegd slaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluibinnen vierentwintig uren van zijn dende conclusie van de h. du Jardin,
vrijheidsbeneming door de gerechte- advocaat-generaal - Advocaat: mr. Y.
De Gratie, Brussel.
lijke politie;
Overwegende dat, wanneer door
de onderzoeksrechter, met toepassing van artikel 91 van het Wetboek
van Strafvordering, een bevel tot
medebrenging is uitgevaardigd, de
door artikel 93 van hetzelfde wet- Nr. 293
hoek bepaalde termijn van vierentwintig uur voor de ondervraging
2• KAMER - 20 januari 1987
van de verdachte pas ingaat vanaf
de tenuitvoerlegging van het bevel,
dit wil zeggen vanaf het ogenblik VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING dat de verdachte ter beschikking
BENADEELDE VAN EEN WEGVERKEERSONGEvan de onderzoeksrechter is gesteld;
VAL GEDEKT DOOR EEN OMNIUMVERZEKERING EN SCHADELOOS GESTELD DOOR ZIJN
Overwegencle dat uit de stukken
VERZEKERAAR - VOOR HET ONGEVAL VERwaarop het Hof vermag acht te
ANTWOORDELIJKE BESTUURDER NIET VERZEslaan, ten deze blijkt dat eiser op 6
KERD - VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR
november 1986, na door de onderTEGEN HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORzoeksrechter te zijn ondervraagd,
WAARBORGFONDS.
onder bevel tot aanhouding werd gesteld en dat dit bevel hem werd De omniumverzekeraar van de benadeelde van een wegverkeersongeval, ·die
betekend op dezelfde datum, te
zijn verzekerde heeft vergoed voor de
16 uur 12, dit is binnen de termijn
schade hem berokkend door de verantvan vierentwintig uren, te rekenen
woordelijke bestuurder die niet was
van het tijdstip waarop hij, krachverzekerd, heeft, als gesubrogeerde in
tens het tegen hem uitgevaardigd
de rechten van zijn verzekerde, geen

T-t----
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verhaal tegen het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds (1). (Art. 16, laatste lid, K.B. 16 dec. 1981.)

(GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS T. VAN DE PUT, DE ZWALUW P.V.B.A.,
MERCATOR N.V., COEMANS H., COLLIN, COEMANS P.)
ARREST

(A.R. nr. 9679)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 april 1985 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;
Overwegende dat het vonnis vaststelt dat de beslissing op de strafvordering, waarbij de verweerder
Carlo Van de Put na contraventionalisering werd veroordeeld wegens
onopzettelijke slagen of verwondingen aan Patricia Coemans, niet-verzekering van het door hem bestuurde motorrijtuig en overtredingen
van het Wegverkeersreglement, in
kracht van gewijsde is gegaan, en
verder uitspraak doet over de civielrechtelijke vorderingen van de verweerders N.V. Mercator, Henri Coemans, Cecile Collin en Patricia Coemans tegen eiser en tegen de verweerster P.V.BA. De Zwaluw;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
strafvordering tegen Carlo Van de
Put, op de vordering van het openbaar ministerie tegen de P.V.B.A.
De Zwaluw als civielrechtelijk aansprakelijke partij en op de civiel(1) Zie: HAUFERLIN, « Nouvelles attributions
du Fonds commun de garantie automobile »,
in De verzekering, 1982, biz. 487 tot 513, inzonderheid biz. 504; PIRE, « L'extension de Ia mission du Fonds commun de garantie automobile » en « La mission du bureau beige des
assureurs automobiles », in Garanties et reparation des risques de circulation - Rapports
de Ia journee d'etude « Roulage : responsabilite, assurance », organisee le 26 avril 1985 par
Ia Conference libre du Jeune Barreau de Liege, biz. 5 tot 45, inzonderheid biz. 24 en 25;
ANDRE (fichier), Loi sur /'assurance R.C. automobile obligatoire, fiche nr. 4 van 15 sept.
1985.
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rechtelijke vorderingen van de verweerders N.V. Mercator, Henri Coemans, Cecile Collin en Patricia Coemans tegen de verweerders Carlo
Van de Put en P.V.B.A. De Zwaluw
en van de verweerders Henri Coemans, Cecile Collin en Patricia Coemans tegen eiser :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser, vrijwillig
tussengekomen partij, zijn voorziening heeft doen betekenen aan de
verweerders en aan het openbaar
ministerie;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van de verweerster N.V. Mercator tegen eiser:
Over het middel, afgeleid uit de scbending van de artikelen 97 van de Grandwet, 14, 16 van bet koninklijk besluit van
16 december 1981 boudende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, 49, 50 van de wet van 9
juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, 16 van de wet
van 1 juli 1956 betreffende de verplicbte
aansprakelijkbeidsverzekering en 3 van
bet koninklijk besluit van 5 januari 1957
tot bepaling van de toekenningsvoorwaarden en van de omvang der recbten
van de benadeelden tegenover bet Gemeenschappelijk Waarborgfonds, bedoeld
bij de wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplicbte aansprakelijkbeidsverzekering
inzake motorrijtuigen,
doordat bet bestreden vonnis eiser, gedeeltelijk met bevestiging en gedeeltelijk
met bervorming van bet beroepen vonnis, solidair met de civielrecbtelijk aansprakelijke partij, de P.V.B.A. De Zwaluw, veroordeelt om aan de verweerster
N.V. Mercator 146.579 frank, met interest
en kosten, te betalen op grond van de
overweging dat verweerster wei in de
recbten getreden was van de schadelijdende partij die door baar vergoed werd
en verweerster « niet uitgesloten was om
als gesubrogeerde baar vordering te stellen ten aanzien van (eiser), bet Gemeenscbappelijk Motorwaarborgfonds •,
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terwijl, eerste onderdeel, het bestreden
vonnis hierbij nalaat te bepalen of verweerster al of niet opgetreden was in
haar hoedanigheid van omniumverzekeraar van de P.V.B.A. Garage Louis, zijnde de eigenares van het voertuig dat Patricia Coemans bestuurde, en het vonnis
aldus nalaat te antwoorden op de conclusie in hoger beroep van eiser waarin op
bladzijde IV, onderaan, en V, bovenaan,
ingeroepen was dat verweerster als genoemde omniumverzekeraar optrad en
zij bijgevolg op grond hiervan, en op
grond van de artikelen 14 en 16 van het
koninklijk besluit van 16 december 1981
houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van de
wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, vanwege eiser geen aanspraak op schadevergoeding kon maken, zodat het vonnis,
bij gebrek aan antwoord op hoger aangeduid middel, niet regelmatig gemotiveerd
is, derhalve artikel 97 van de Grondwet
schendt;
tweede onderdeel, overeenkomstig artikel 14 van het koninklijk besluit van 16
december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en
50 van de wet van 9 juli 1975 betreffende
de controle der verzekeringsondernemingen, elke benadeelde persoon van eiser
de vergoeding kan bekomen van de schade veroorzaakt door motorrijtuigen in de
gevallen bedoeld bij artikel 50, § 1 van
de wet, onder de voorwaarden en valgens de nadere regels bepaald in dit
hoofdstuk,
terwijl artikel 16 van hetzelfde koninklijk besluit van 16 december 1981 bepaalt : « Wanneer ingevolge een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en
naar het werk waarbij het Fonds geroepen wordt tussen te komen met toepassing van artikel 50, § 1, van de wet, aan
de benadeelde schadeloosstelling toekomt krachtens de wetgeving op de arbeidsongevallen, is door het Fonds aan
de benadeelde slechts schadevergoeding
verschuldigd in zoverre de schade groter
is dan hoger vernoemde schadeloosstelling en op voorwaarde dat aan de benadeelde een vordering inzake burgerlijke
aansprakelijkheid tegen de aansprakelijke dader wordt verleend door de wetgeving op de arbeidsongevallen. Dezelfde
regel wordt toegepast wanneer ingevolge
een ongeval aan de benadeelde schadeloosstelling toekomt krachtens de wet
van 9 juli (lees : augustus) 1963 tot instelling en tot organisatie van een regeling
van verplichte ziekte- en invaliditeitsver-
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zekering. De bepaling van het voorgaande lid doet geen afbreuk aan het verhaal
dat de verzekeringsinstelling bezit en dat
kan uitgeoefend worden tegen het
Fonds, met toepassing van artikel 70, § 2,
zesde lid, van de in het tweede lid vermelde wet. Indien aan de benadeelde
schadeloosstelling toekomt, bij toepassing van een schade- of aansprakelijkheidsverzekering, is door het Fonds aan
deze benadeelde slechts schadevergoeding verschuldigd in zoverre de schade
groter is dan hoger vernoemde schadeloosstelling »; terwijl artikel 49, § 2, van
de wet van 9 juli 1975 betreffende de
controle der verzekeringsondernemingen
stelt : « De Koning laat, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, een Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds toe met
als opdracht de schade te vergoeden
door een motorrijtuig veroorzaakt in de
bij artikel 50 vermelde gevallen », en artikel 50, § 1, 2", stelt: « Elke benadeelde
kan van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds de vergoeding bekomen van
de schade voortvloeiende uit lichamelijke
letsels die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt: (...); 2" Wanneer geen enkele
toegelaten verzekeringsonderneming tot
die vergoeding verplicht is, hetzij om reden van een toevallig feit waardoor de
bestuurder van het voertuig dat het ongeval veroorzaakte, vrijuit gaat, hetzij
omdat de verzekeringsplicht niet nageleefd werd »; artikel 16 van de wet van 1
juli 1956, betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, bepaalt: « Wanneer het motorrijtuig niet ge1dentificeerd is of de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid met
betrekking tot het rijt~ig niet gedekt is
door een verzekering overeenkomstig de
bepalingen van deze wet, kunnen de personen, benadeeld door het gebruik van
dit rijtuig, tegenover het in § 1 van het
vorige artikel bedoeld Gemeenschappelijk Waarborgfonds, voor de vergoeding
van hun lichamelijke schade, een recht
op schadeloosstelling doen gelden, waarvan de Koning de toekenningsvoorwaarden en de omvang bepaalt »; artikel 3
van het koninklijk besluit van 5 januari
1957 tot bepaling van de toekenningsvoorwaarden en de omvang der rechten
van de benadeelden tegenover het Gemeenschappelijk Waarborgfonds, bedoeld
bij de wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen, stelt : « Het Gemeenschappelijke Waarborgfonds vergoedt aileen de schade die voortvloeit uit
lichamelijke letsels. Wanneer het een arbeidsongeval betreft overkomen op de
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weg van en naar het werk en de aansprakelijke persoon iemand anders is dan
het ondernemingshoofd, is de vergoeding
voor de materii:He schade, voortvloeiende
uit lichamelijke letsels, door het Gemeenschappelijk Waarborgfonds enkel
verschuldigd in zover die vergoeding de
schadeloosstelling overschrijdt die aan
de benadeelde toekomt krachtens de
wetgeving op de arbeidsongevallen. Dezelfde regel wordt toegepast wanneer ingevolge een ongeval aan de benadeelde
schadeloossteling toekomt krachtens de
wetgeving op de verzekering tegen ziekte en invaliditeit »; uit alle bovengenoemde artikelen en in het bijzonder uit de
artikelen 14 en 16 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 blijkt dat eiser slechts een aanvullende, subsidiaire
rol vervult in de schadevergoeding, dat
het enkel beoogt de benadeelde persoon
zelf schadeloos te stellen, doch de verzekeraar « schade of aansprakelijkheid »
die de benadeelde vergoedde, als gesubrogeerde in de rechten van het slachtoffer over geen rechtsvordering beschikt'
ten opzichte van eiser; de omniumverzekeraar die de benadeelde schadeloos
stelde bijgevolg als gesubrogeerde in de
rechten van die benadeelde, geen aanspraak kan maken op schadevergoeding
vanwege eiser; het ten deze bestreden
vonnis derhalve niet zonder miskenning
van de bovengenoemde artikelen kon beslissen dat verweerster als gesubrogeerde in de rechten van de schadelijdende
partij die zij vergoed had, een rechtsvordering ten opzichte van eiser had, zodat
het bestreden vonnis niet wettelijk verantwoord is en schending inhoudt van de
artikelen 14 en 16 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli
1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, van de artikelen 49
en 50 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, van artikel 16 van de wet van
1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering en van artikel 3 van het koninklijk besluit van 5 januari 1957 tot bepaling van de toekenningsvoorwaarden en van de omvang der
rechten van de benadeelden tegenover
het Gemeenschappelijk Waarborgfonds,
bedoeld bij de wet van 1 juli 1956 betreffende verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, zoals blijkt uit
hun conclusie voor de feitenrechter,
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eiser en verweerster het erover eens
waren dat het tegen eiser gevorderde schadebedrag door verweerster
aan de benadeelde was uitbetaald in
haar hoedanigheid van omniumverzekeraar van het voertuig bestuurd
door Patricia Coemans dat de eigendom is van de P.V.B.A. Garage
Louis;
Overwegende dat de rechter nu
door geen van de partijen desaangaande enige betwisting werd aangevoerd, eisers conclusie op dit punt
niet hoefden te beantwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerder aangevoerd, hieruit afgeleid dat -het onderdeel van het
middel nieuw is, omdat aan de feitenrechter de vraag niet was voorgelegd of
de door verweerster afgesloten omniumverzekering een schade- of aansprakelijkheidsverzekering is in de zin van artikel 16, laatste lid, van het koninklijk
besluit van 16 december 1981 houdende
inwerkingstelling en uitvoering van de
artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli
1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen :

Overwegende dat eiser voor de
feitenrechter de vordering van verweerster betwistte op grond dat,
krachtens de artikelen 14 en 16 van
het koninklijk besluit van 16 december 1981, « ( ••• ) slechts de benadeelde
persoon vergoedingen kan bekomen
van (het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds) en dat in geval van
schade- en aansprakelijkheidsverzekering, afgesloten door de benadeelde, deze laatste aileen kan aanspraak maken op het saldo, of
hetgeen de verzekering niet uitkeert », en hieruit de gevolgtrekking
afleidde dat hij « ( •.• ) derhalve niet
gehouden (is) om de schade der N.V.
Mercator te vergoeden »;
Overwegende dat aldus blijkt dat
eiser, die zijn verweer liet steunen
op de artikelen 14 en 16 van het koninklijk besluit van 16 december
1981, ervan uitging dat de eis van
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verweerster ongegrond was omdat
er tussen haar en haar verzekerde
een schade- of aansprakelijkheidsverzekering bestond in de zin van
dit koninklijk besluit;
Overwegende dat mitsdien de
vraag naar de juridische aard van
die omniumverzekering, afgesloten
tussen verweerster en de benadeelde - aard die trouwens door verweerster niet werd betwist - aan
de feitenrechter was voorgelegd, zodat het middel niet nieuw is;
Dat de grond van niet ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het onderdeel zelf :
Overwegende dat het koninklijk
besluit van 5 januari 1957 tot bepaling van de toekenningsvoorwaarden en van de omvang van de rechten van de benadeelden tegenover
het Gemeenschappelijk Waarborgfonds, bedoeld bij de wet van 1 juli
1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake
motorrijtuigen, werd opgeheven bij
artikel 24, § 1, 2", van het koninklijk
besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van
de wet van 9 juli 1975 betreffende
de controle der verzekeringsondernemingen;
Dat, nu de feiten zich blijkens de
vaststellingen van het bestreden
vonnis hebben voorgedaan op 7
april 1983, het middel, in zoverre het
schending aanvoert van artikel 3
van voormeld koninklijk besluit van
5 januari 1957, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 16, laatste lid, van het koninklijk besluit van 16 december
1981, indien aan de benadeelde
schadeloosstelling toekomt bij toepassing van een schade- of aansprakelijkheidsverzekering, door het
Fonds aan deze benadeelde slechts
schadevergoeding verschuldigd is in
zoverre de schade groter is dan hoger vernoemde schadeloosstelling;
Overwegende dat die bepaling
11een onderscheid maakt tussen een
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schade- of aansprakelijkheidsverzekering afgesloten door de schadeverwekker of door de benadeelde;
Overwegende dat uit voormeld artikel 16, laatste lid, volgt dat de tussenkomst van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds slechts een
aanvullend karakter heeft en dat de
benadeelde zich slechts tot dit
Fonds kan richten voor de schade
die niet door een schade- of aansprakelijkheidsverzekering is gedekt;
Overwegende dat de benadeelde
die door een schadeverzekering gedekt was voor de schade, zoals ten
deze door een omniumverzekering
afgesloten met verweerster, voor de
aldus gedekte schade geen vordering heeft tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds; dat verweerster derhalve niet kan gesubrogeerd zijn in de rechten die haar
verzekerde zelf tegen eiser niet bezat;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, door te beslissen zoals in
het middel is vermeld, de artikelen
14 en 16, laatste lid, van het koninklijk besluit van 16 december 1981
schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de civielrechtelijke
vordering van de verweerster N.V.
Mercator tegen eiser; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt de verweerster N.V. Mercator
in twee derde en eiser in een derde
van de kosten; verwijst de aldus beper kte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Tongeren, zitting houdende in hoger beroep.
20 januari 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui-
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dende condusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Gryse en Biitzler.

§ 1, Ger.W.; art. 51, eerste lid, K.B. 30
mei 1970 betreffende het statuut van
de griffiers der Rechterlijke Orde, van
het personeel der griffies, van hoven
en rechtbanken en van het personeel
der parketten.)
3° Niet ontvankelijk is de voorziening

Nr. 294
2• KAMER - 21 januari 1987
1° GRIFFIE,

GRIFFIER - GRIFFIEBEAMBTE AAN WIE OPDRACHT IS GEGEVEN OM
HET AMBT VAN KLERK-GRIFFIER TE VERVULLEN- EED.

2° EED -

GRIFFIEBEAMBTE AAN WIE OPDRACHT IS GEGEVEN OM HET AMBT VAN
KLERK-GRIFFIER TE VERVULLEN - EED.

3° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - VORM - VERKLARING VAN
VOORZIENING, DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL BLJ HET HOF VAN BEROEP GEDAAN
TEN OVERSTAAN VAN EEN GRIFFIEBEAMBTE
DIE NIET BEVOEGD IS OM DE GERECHTELIJRE AMBTSVERRICHTINGEN VAN GRIFFIER
TE VERVULLEN - ONTVANKELIJKHE!D.

4° FONDS
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VOOR BESTAANSZEKER-

HEID -

WET FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, ART. 16BIS - AMBTSHALVE VEROORDELING VAN DE WERKGEVER- BURGERLUKE MAATREGEL.

5° CASSATIE -

CASSATIEBEROEP IN HET
BELANG VAN DE WET- STRAFZAKEN- SV.,
ART. 442 - VOORZIENING DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE
- TER TERECHTZITTING VAN HET HOF INGESTELD - CASSATIE BEPERKT TOT HET BELANG VAN DE WET EN ZONDER VERWIJZING.

1° en 2° Wanneer aan een griffiebeambte

opdracht is gegeven om het ambt van
griffier te vervullen, mag hij de daaraan verbonden gerechtelijke ambtsverrichtingen niet vervullen alvorens in
handen van de eerste voorzitter van
het hof of de voorzitter van de rechtbank de bij art. 2 deer. 20 juli 1831
voorgeschreven eed te hebben afgeJegd, ook al heeft hij die eed vroeger
al afgelegd bij zijn indiensttreding als
griffiebeambte (1). (Artt. 288, vijfde lid,
289, 290, 328, inz. vierde lid, 330 en 377,
(1) Zie Cass., 24 april 1922 (Bull. en
Pas., 1922, I, 247); 14 feb. 1955 (A.C., 1955, 483)
en 1 april 1963 (Bull. en Pas., 1963, I, 839).

van de procureur-generaal bij het hof
van beroep die is geschied bij een verklaring gedaan ten overstaan van en
ondertekend door een griffiebeambte
zonder bevoegdheid om de gerechteJijke ambtsverrichtingen van griffier of
van klerk-griffier .uit te oefenen (2).
(Artt. 417 en 418 Sv.)
4° De krachtens art. 16bis Wet Bestaans-

zekel·heidsfondsen van 7 jan. 1958
ambtshalve uitgesproken veroordeling
van de werkgever tot betaling, aan de
instelling die met de inning van de bijdragen belast is, van de achterstallige
bijdragen, de bijdrageopslagen en de
verwijlinteresten die nag niet aan die
instelling zijn gestort, is geen straf
maar een burgerlijke maatregel die
door de met de kennisneming van de
strafvordering belaste strafrechter
moet worden bevolen, ook als is die
strafvordering verjaard, doch op voorwaarde dat strafvordering v66r de verjaring is ingesteld.
5° Vernietiging van een

beslissing in
strafzaken, op de voorziening door de
procureur-generaal bij het Hof van
Cassatie, met name ter terechtzitting
van het Hof ingesteld met toepassing
van art. 442 Sv., wordt enkel uitgesproken in het belang van de wet en zonder verwijzing (3). (Art. 142 Sv.)

(PROCUREUR-GENERAAL BLJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN T. TRANSIMMO CONSTRUCTION P.V.B.A.; PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET
HOF VAN CASSATIE IN ZAKE TRANSIMMO CONSTRUCTION P.V.B.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5031)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 februari 1986 door

1---------------(2) Zie Cass., 23 okt. 1950 (A.C., 1951, 70).
(3) Cass., 27 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr. 603),
19 okt. 1982 en 11 mei 1983, A.R. nrs. 7602 en
2894 (ibid., 1982-83, nrs. 124 en 505), en 25 okt.
1983, A.R. nr. 8016 (ibid., 1983-84, nr. 110).
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het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
I. Op de voorziening van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Bergen :
Overwegende dat uit de gedingstukken blijkt dat de verklaring van
voorziening op 3 maart 1986 is geschied ten overstaan van de heer
Claude Louvrier, klerk-griffier met
opdracht bij het Hof van Beroep te
Bergen; dat laatstgenoemde contractuele beambte is bij de griffie van
dat hof; dat hij voor zijn indiensttreding als griffiebeambte de door het
decreet van 20 juli 1831 voorgeschreven eed heeft afgelegd; dat hij bij
ministerieel besluit van 25 februari
1986 benoemd werd tot klerk-griffier
met opdracht bij het Hof van Beroep te Bergen en dat hij sedertdien
de door dat decreet voorgeschreven
eed niet opnieuw heeft afgelegd;
Overwegende dat uit het onderling verband van de artikelen, 2, 3
van het decreet van 20 juli 1831, 288,
vijfde lid, 289, 290, 328, inzonderheid
vierde lid, 330, 377, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek en 51, eerste lid,
van het koninklijk besluit van 30
mei 1970 betreffende het statuut van
de griffiers der Rechterlijke Orde,
van het personeel der griffies van
hoven en rechtbanken en van het
personeel der parketten alsook uit
het opschrift van titel I van boek II
van het tweede deel van dat wethoek volgt dat een griffiebeambte,
wanneer hij tot klerk-griffier met
opdracht wordt benoemd, de daaraan verbonden rechterlijke opdrachten niet mag vervullen alvorens in
handen van de eerste voorzitter van
het hof of de voorzitter van de
rechtbank de door het decreet voorgeschreven eed te hebben afgelegd,
ook al heeft hij vroeger de eed afgelegd v66r zijn indiensttreding als
griffiebeambte, vermits dat geen
rechterlijk ambt is;
Overwegende dat krachtens de artikelen 417 en 418 van het Wetboek
van Strafvordering de verklaring
van voorziening moet worden ge-

Nr. 294

daan ten overstaan van de griffier
of de klerk-griffier en door eiser en
de griffier of klerk-griffier moet
worden getekend; dat die door de
wet voorgeschreven rechtsvormen
substantieel zijn;
Overwegende dat ten deze de verklaring van voorziening door eiser is
gedaan ten overstaan van een beambte van de griffie en door
laatstgenoemde is getekend, ofschoon hij niet bevoegd was om het
rechterlijk ambt van griffier of
klerk-griffier uit te oefenen;
Dat de voorziening van eiser derhalve niet ontvankelijk is;
II. Op de voorziening, door de procureur-generaal bij het Hof overeenkomstig artikel442 van het Wetboek
van Strafvordering ter terechtzitting
ingesteld:
Overwegende dat het arrest enkel
uitspraak doet over de vraag of verweerster valt onder de maatregel
die wordt voorgeschreven door artikel 16bis van de wet van 7 januari
1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid volgens hetwelk
« de rechter die de straf uitspreekt
ten laste van de werkgever, zijn
aangestelden of zijn lasthebber die
de bijdragen niet hebben betaald of
niet betaald hebben binnen de vastgestelde termijnen, de werkgever
ambtshalve veroordeelt tot betaling,
aan de instelling die met de inning
van de bijdragen belast is, van de
achterstallige bijdragen, de bijdrageopslagen en verwijlinteresten die op
het tijdstip van het vonnis nog niet
aan die instelling zijn gestort »:
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 16bis van de wet
van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, 44 en 100
van het Strafwetboek,
doordat het hof van beroep heeft beslist dat de ambtshalve veroordeling tot
betaling van de achterstallige bijdragen,
de bijdrageopslagen en verwijlinteresten
de waarde had van een bijkomende straf
en enkel te zamen met een straf mocht
worden uitgesproken,

r

Nr. 295

--~-

----'1

637

HOF VAN CASSATIE

terwijl die maatregel een bijzondere
vorm van herstel of teruggave is, zodat
ze door de strafrechter moet worden bevolen, zelfs als de strafvordering uit
hoofde van het misdrijf dat de onwettige
toestand heeft doen ontstaan, verjaard
is, mits die rechtsvordering wordt ingesteld v66r de verjaring:

Overwegende dat het arrest, na de
verjaring te hebben vastgesteld van
de strafvordering, die tegen de lasthebber van verweerster is ingesteld
wegens overtreding van artikel 16,
1°, van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, beslist dat verweerster
niet ambtshalve kan worden veroordeeld tot betaling, aan de instelling
die met de inning van de bijdragen
belast is, van de achterstallige bijdragen, de pijdrageopslagen en verwijlinteresten op grand dat die
ambtshalve veroordeling onderworpen is aan de voorwaarde dat een
straf wordt uitgesproken;
Overwegende dat de wetgever met
de woorden « de rechter die de straf
uitspreekt » in artikel 16bis van de
wet van 7 januari 1958 niet de bedoeling heeft gehad de ambtshalve
veroordeling van de werkgever tot
betaling van de bijdragen te onderwerpen aan de voorwaarde dat een
straf is uitgesproken, doch de met
de kennisneming van de strafvordering belaste rechter aan te wijzen
die vaststelt dat het misdrijf bewezen is of dat de feiten vaststaan; dat
die ambtshalve veroordeling, die
geen straf is maar een bijzondere
wijze van herstel of teruggave, bedoeld om, in het algemeen belang
van de financiering van de fondsen
voor bestaanszekerheid, een einde
te maken aan een door het misdrijf
geschapen onwettige toestand en
die, zoals schadeloosstelling, ook
voor de burgerlijke rechter kan worden gevorderd, een burgerlijke veroordeling is;
Overwegende dat die maatregel
zelfs ambtshalve moet worden bevolen door de strafrechter, bij wie de
strafvordering aanhangig is, ongeacht of er al dan niet een burgerlijke partij in de zaak is; dat hetzelf-

de geldt als de strafvordering wegens het misdrijf dat de onwettige
toestand heeft doen ontstaan, verjaard is, op voorwaarde dat de strafvordering is ingesteld v66r de verjaring;
Overwegende dat het arrest, nu
het de door artikel 16bis van de wet
van 7 januari 1958 voorgeschreven
ambtshalve veroordeling van de
werkgever onderwerpt aan de voorwaarde dat een straf wordt opgelegd, niet naar recht is verantwoord,
aangezien het niet vaststelt dat de
strafvordering verjaard was toen ze
werd ingesteld;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, op de voorziening van de procureur-generaal bij
het Hof van Beroep te Bergen : verwerpt de voorziening; op de voorziening van de procureur-generaal in
het Hof van Cassatie : vernietigt het
bestreden arrest doch enkel in het
belang van de wet; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste
van de Staat; zegt dat er geen grand
is tot verwijzing.
21 januari 1987 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Rappe - GelijkJuidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal.

Nr. 295
2•

KAMER -

21 januari 1987

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN GEWETTIGDE
VERDENKI'-"TG
VERZOEKSCHRIFT VAN DE VERDACHTE -VAST
STELLI'-"TG DOOR HET HOF VAN CASSATIE DAT
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GEN DE MET HET ONDERZOEK BELASTE ONDERZOEKSRECHTER OPLEVERT - VERWIJZIC\IG NAAR DE ONDERZOEKSRECHTER VAN
EEN ANDERE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG.

Wanneer het Iiof van Cassatie vaststelt
dat de omstandigheid die wordt aangevoerd in een door een verdachte ingediend verzoek tot gewettigde verdenking - namelijk dat de onderzoeksrechter t1jdens de voorlopige hechtenis
van de verdachte gedurende verschillende maanden nagelaten heeft om
een voor de verdediging gunstig deslcundigenverslag bij het dossier van
het onderzoek te voegen - bij de verzoeker en bij derden ten aanzien van
die onderzoeksrechter gewettigde verdenking lean wekken, vervnjst het de
zaalr naar de onderzoeksrechter van
een andere rechtbank van eerste aanleg. (Artt. 542 en 545 Sv.)

(COCU)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5533)

HET HOF; - Gelet op de op 27
november 1986 door de verdachte
Cocu bij het Hof ingestelde vordering tot verwijzing, op grond van gewettigde verdenking, van zijn zaak
naar een andere onderzoeksrechter;
Overwegende dat eiser tot staving
van zijn verzoekschrift, in substantie, de volgende feiten aanvoert die
volgens hem van die aard zijn dat
ze hem het ergste doen vrezen wat
de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter betreft, nu elk gegeven
dat bruikbaar kan zijn voor zijn verdediging systematisch wordt geweerd;
1. de onderzoeksrechter Schlicker
heeft tussen maart en november
1986 bewust nagelaten een door het
« Bundeskriminalamt » van Wiesbaden opgemaakt ballistisch deskundigenverslag bij het dossier te voegen,
daarin
ondubbelzinnig
ofschoon
werd vastgesteld dat het wapen
Sturm Ruger, dat aan eiser had toebehoord, niet de projectielen kan
hebben afgevu.urd waarvan brok-
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stukken zijn bewaard onder de overtuigingsstukken betreffende de respectievelijk op 11 februari en 3
maart 1983 te Genval en te Halle gepleegde misdaden waarvan eiser
wordt verdacht; dat de onderzoeksgerechten, die zich na de op 14 augustus 1986 gewezen beschikking tot
invrijheidstelling moesten uitspreken, insgelijks in onwetendheid zijn
gelaten omtrent het bestaan van
dat, nochtans uiterst belangrijk,
stuk;
2. in weerwil van de bevindingen
van het verslag van het psychiatrisch deskundigenonderzoek volgens welke << Michel Cocu nochtans
een gering aanpassingsvermogen
bezit en een emotionele stoornis
vertoont (waarvoor hij niet aansprakelijk kan worden gesteld), waardoor hij niet in staat is zijn werkelijke belangen op een optimale wijze
te verdedigen », heeft de onderzoeksrechter eiser in maart 1986 opnieuw ondervraagd onder omstandigheden die als verdacht kunnen
worden beschouwd, vermits ondanks
dat verslag het nieuwe verhoor verschillende uren achtereen heeft geduurd en uiteindelijk bekentenissen
heeft opgeleverd die nadien werden
ingetrokken;
3. uit het onderzoek van het dossier blijkt dat de onderzoeksrechter
Schlicker herhaaldelijk nagelaten
heeft bepaalde « sporen », die nochtans duidelijk waren en door ernstige en voldoende getuigenverklaringen werden gestaafd, grondig te
onderzoeken; zo : a) heeft hij nagelaten personen te ondervragen die
zich de dag van de schietpartij tussen de politie van Eigenbrakel en de
overvallers van de Colruyt (feiten
van 16/17 september 1983) bevonden
in de << Diable amoureux »; hij heeft
moedwillig de twee versies genegeerd van een « getuige » van die
schietpartij, die opvallend goed gelijkt op een lid van de misdadigersbende; b) hij heeft nagelat:::n met
voldoende materieel een stuk van
het kanaal nabij Ronquieres te doen
dreggen, ofschoon een getuige hem

-----~
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al vele maanden, zelfs jaren tevoren
daarom verzocht had en ofschoon
een recent doch eerst vele tientallen
maanden later gedaan onderzoek
voor de zaak bijzonder belangrijke
gegevens aan het Iicht heeft gebracht; c) hij heeft niet nagegaan
hoe eiser zijn tijd precies heeft
doorgebracht en hij heeft pas in
april 1986 de exploitanten van de inrichting waar het wapen Ruger
P. 38 werd verkocht, ondervraagd,
ofschoon hij al in oktober 1983 van
het bestaan van die verkoopovereenkomst op de hoogte was en de datum van die verkoop voor het onderzoek van essentieel belang was aangezien de bezitter van dat wapen
daarvan gebruik kon hebben gemaakt bij het plegen van de litigieu~
ze feiten;
4. sedert de op 14 augustus 1986
door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel
gewezen beschikking tot invrijheidstelling van eiser, hebben zich twee
verrassende gebeurtenissen voorgedaan die een sfeer hebben geschapen waardoor het mogelijk werd dat
eiser op grond van minieme aanwijzingen van zijn vrijheid werd beroofd : a) de onthullingen in de pers
volgens welke er tegen een zekere
Vittorio Adriano op internationaal
niveau een bevel tot aanhouding zou
zijn uitgevaardigd, ofschoon dat zogezegde bevel niet bestond; dat de
pers daaraan een groot belang toeschreef en zulks v66r de verschijning van eiser voor de kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hof
van Beroep te Brussel; b) de aanhouding van « nieuwe verdachten "•
wat voor de onderzoeksrechter te
Nijvel een aanleiding was om op de
na 14 augustus 1986 gehouden terechtzitting van de raadkamer te
verklaren dat die nieuwe aanhoudingen het dossier een nieuwe wending
zouden geven, zodanig dat de handhaving van de hechtenis van eiser
noodzakelijk was :
Overwegende dat de sub 2 en 3
vermelde feiten verband houden
hetzij met maatregelen die onge-
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schikt werden bevonden of met zogezegde misbruiken die naar aanleiding van het onderzoek zouden gebeurd zijn, hetzij met vermeende
leemten van dat onderzoek; dat, wat
de sub 4 vermelde feiten betreft, de
ene niets uitstaande hebben met de
akten van het rechtscollege zelf, terwijl de andere gegrond zijn op vage
en niet te controleren gegevens
waaraan eiser een puur op veronderstellingen
berustende
uitleg
geeft; dat die feiten geen grond tot
gewettigde verdenking kunnen opleveren;
Dat het verzoek, wat dat betreft,
niet gegrond is;
Overwegende, voor het overige,
dat uit de gedingstukken blijkt dat
de onderzoeksrechter Schlicker in
de maand maart 1986 een deskundigenverslag heeft ontvangen, dat op
zijn vordering door het « Bundeskriminalamt " van Wiesbaden was opgemaakt en waarvan de oorspronkeIijke vertaling hem uiterlijk op 20
maart 1986 ter kennis was gekomen;
dat dit verslag en die vertaling eerst
begin november 1986 bij het dossier
van het onderzoek zijn gevoegd;
Overwegende dat de laattijdigheid
van die handeling bij eiser en bij
derden gewettigde verdenking kan
doen ontstaan tegen de thans met
het onderzoek van de zaak belaste
onderzoeksrechter;
Overwegende dat derhalve geen
voorbereidende maatregel noodzakeIijk schijnt en dat er grond bestaat
om de vordering tot onttrekking terstond toe te wijzen;

Om die redenen, gelet op artikel
542, tweede lid, van het Wetboek
van Strafvordering, onttrekt de zaak
aan de onderzoeksrechter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Nijvel en verwijst ze naar de onderzoeksrechter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Charleroi, die daarvan verslag zal doen voor de raadkamer viln die rechtbank,
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21 januari 1987 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal Advocaat: mr. J.-P.
Moerman, Bergen.
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(CACERES)

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
VAN GEWIJSDE - STRAFZAKEN - STRAFRECHTER DIE EEN TOLK AANWIJST - BESLISSING ZONDER GEZAG VAN GEWIJSDE.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

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

3° RECHTEN VAN DE MENS -

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

1o Wanneer de strafrechter, na te heb-

ben vastgesteld dat de beklaagde de
taal van de rechtspleging niet spreekt,
besluit een talk aan te wijzen, houdt
die beslissing aileen een maatregel
van inwendige aard of van onderzoek
in en niet een uitspraak over een, op
dat ogenblik, bestaand geschilpunt, zodat ze geen enkel gezag van gewijsde
heeft, onder meer wat beklaagdes kennis van de taal van de rechtspleging
betreft.
2° Art. 6 Europees Verdrag Rechten van

de Mens heeft geen betrekking op de
uitoefening van het recht van verdediging voor het onderzoeksgerecht dat
een verdachte naar het vonnisgerecht
verwijst (1).
3° Uit de enkele omstandigheid dat de

magistraten van het hoi van beroep,
die aan de berechtiging van de zaak
(1) Cass., 22 dec. 1982,
(A.C., 1982-83, nr 247).

A.R.

nr,

deelnemen, reeds in raadkamer, overeenkomstig art. 7 Wet Voorlopige
Hechtenis, uitspraak hebben gedaan
over het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling dat door de beklaagde was
ingediend ter griffie van het tot uitspraak over de zaak zelf geroepen
rechtscollege, valt geen miskenning
van het door art. 6.1 Europees Verdrag
Rechten van de Mens gewaarborgd
recht van de beklaagde op een onpartijdige rechterlijke instantie af te leiden (2).

2677

ARREST ( vertaling)

(A.R. nrs. 5556 en 5589)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking, op 20 januari 1986
gewezen door de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel en gelet op het door het Hof
van Beroep te Brussel op 12 november 1986 gewezen arrest;
Overw~gende dat de door eiser ingestelde voorzieningen, waarvan de
eerste gericht is tegen de door de
raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel gewezen
beslissing waarbij hij naar de Correctionele Rechtbank te Brussel verwezen wordt en waarvan de tweede
gericht is tegen het door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen veroordelend arrest, samenhangend
zijn en dat ze in het belang van een
goede rechtsbedeling moeten worden gevoegd;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
miskenning van het algemeen beginsel
van het gezag van het rechterlijk gewijsde en van de artikelen 23 tot 27 van het
Gerechtelijk Wetboek waarin dat beginsel is neergelegd,
doordat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel op 20 mei 1986, nate hebben vastgesteld dat • beklaagde (verklaard heeft) geen Frans te kennen en
(2) Zie Cass., 16 april 1986, A.R. nr. 4981
(A.C., 1985-86, nr. 502), en concl. adv.-gen. Declercq in Rev. dr. pim. et crim., 1986, blz. 717,
en 27 mei 1986, A.R. nr. 446 (ibid., 1985-86,
nr 599).

-
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geen inzage te hebben kunnen nemen
van het dossier, omdat hij geen toereikende kennis van het Frans bezat », de
zaak heeft verdaagd « ten einde beklaagde in de mogelijkheid te steilen van het
dossier inzage te nemen met de bijstand
van een tolk »; dat uit de motivering van
die beslissing, welke slechts in schijn
een maatregel van inwendige aard is in
· de zin van artikel 1046 van het Gerechtelijk Wetboek, impliciet doch onmiskenbaar en noodzakelijkerwijze volgt dat de
beklaagde geen Frans sprak en een tolk
nodig had om zich in het Frans uit te
drukken; dat die beslissing, waarbij uitspraak werd gedaan over een op eiser
betrekking hebbend feitelijk gegeven in
waarover betwisting bestond
kracht van gewijsde is gegaan, en doordat het Hof van Beroep te Brussel op 24
september 1986 heeft beslist dat eiser
geen Frans sprak (cf. « nu beklaagde
geen Frans spreekt, wijst de voorzitter
Kux, Yvan als tolk aan ... »); dat aldus
andermaal op de feitelijke vraag of eiser
al dan niet het Frans machtig was ontkennend is geantwoord; dat ook die beslissing in kracht van gewijsde is gegaan,

terwijl het hof van beroep in het bestreden arrest beslist dat de correctionele rechtbank geen uitspraak heeft gedaan over de eenheid van de verklaring
van verzoeker betreffende zijn gebrek
aan kennis van het Frans (Waarom echter heeft de rechtbank de zaak verdaagd
als het niet is omdat ze oordeelde dat
Caceres het Frans niet machtig was?);
het hof van beroep in het bestreden arrest verklaart dat het zich in het arrest
van 24 september 1986 « beperkt heeft
tot het aanwijzen van een tolk, omdat
beweerd werd dat beklaagde geen Frans
kende »; het nochtans vaststaat dat het
gezag van het rechterlijk gewijsde zich
niet aileen uitstrekt tot wat uitdrukkelijk
over een geschilpunt is beslist, maar ook
tot alles was ingevolge de voor de rechter aanhangig gemaakte en aan de tegenspraak van de partijen onderworpen
betwisting, al was het maar impliciet, de
noodzakelijke grondslag vormt van de
beslissing; de beslissingen van 20 mei
1986 en 24 september 1986 derhalve niet
aileen gezag maar ook kracht van gewijsde hebben; het bestreden arrest van
het hof van beroep bijgevolg het gezag
van het rechterlijk gewijsde miskent :

Overwegende dat luidens het proces-verbaal van de op 20 mei 1986
door de Correctionele Rechtbank te
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Brussel gehouden terechtzitting
beklaagde verklaart geen Frans te
kennen en geen inzage te hebben
kunnen nemen van het dossier, nu
hij geen toereikende kennis van het
Frans bezat ... de rechtbank, ten
einde beklaagde in de mogelijkheid
te stellen van het dossier inzage te
nemen met de bijstand van een tolk
de zaak voor voortgezette behande~
ling verdaagt naar de terechtzitting
van 18 juni 1986 » en dat het arrest
waarbij het Hof van Beroep te Brussel, in raadkamer, op de terechtzitting van 24 september 1986 uitspraak deed over het door eiser
ingediende verzoek tot invrijheidstelling, vermeldt dat « nu beklaagde geen Frans spreekt, de voorzitter
... tot tolk aanwijst ... »;
«

Overwegende dat die beslissingen
enkel maatregelen van inwendige
aard of van onderzoek bevelen zonder uitspraak te doen over een
vraag waarover op dat ogenblik betwisting bestond; dat ze derhalve
geen gezag van gewijsde hebben,
met name wat eisers kennis van het
Frans betreft;
Dat het middel faalt naar recht;
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 en van het algemeen beginsel van
het recht van verdediging,
doordat eiser zich niet in de taal van
zijn keuze - het Spaans - heeft kunnen uitdrukken zoals en wanneer hij het
wenste; dat de met het onderzoek belaste personen, en met name de onderzoekrechter, zich bij het tegen eiser gevoerde
onderzoek hebben gebaseerd op door
hem afgelegde verklaringen, terwijl hij
d~ betekenis van de hem gestelde vragen
met begreep; dat Caceres weliswaar zich
in het Frans poogde uit de slag te trekken, doch de strekking niet begreep van
de verklaringen die aan hem werden toegeschreven - hetgeen zelfs het hof van
beroep niet met zekerheid uitsluit waar
het melding maakt van « zeer om~tandi
ge verklaringen die (de verbalisanten)
voor het grootste gedeelte niet uit de
mond van (verzoeker) zelf zouden hebben gehoord »,
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terwijl luidens artikel 6.1 van het in
het middel aangegeven verdrag een ieder recht heeft op eerlijke behandeling
van zijn zaak; de tegen eiser verzamelde
bezwaren ten deze gegrond zijn op verklaringen die aan hem werden toegeschreven, ofschoon hij de betekenis en
de strekking ervan niet heeft begrepen;
het hof van beroep derhalve het op 19
oktober 1985 door de rijkswacht van Zaventem
opgemaakte
proces-verbaal
nr. 1624 en alle daarop volgende stukken
uit de debatten had moeten weren; dat
de op 20 januari 1986 gewezen beschikking tot verwijzing van de zaak naar de
correctionele rechtbank om dezelfde redenen moet worden nietigverklaard, vermits ze gegrond is op gegevens die op de
hierboven uiteengezette oneerlijke wijze
zijn verkregen :

Overwegende dat het middel, in
zoverre het wordt aangevoerd tot
staving van de voorziening tegen de
op 20 januari 1986 door de raadkamer van de rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel gewezen beschikking, berust op de veronderstelling
dat artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden het recht van verdediging waarborgt voor de onderzoeksgerechten;
dat die bepaling echter geen betrekking heeft op het recht van verdediging voor het onderzoeksgerecht
dat, zoals ten deze, een verdachte
naar de correctionele rechtbank verwijst;
Dat het middel in zoverre faalt
naar recht;
Overwegende dat voor het overige
het hof van beroep, na te hebben gewezen op de omstandigheden waaronder eisers verklaringen tijdens
het voorbereidend onderzoek werden verkregen, vaststelt « dat uit
het geheel van die consideransen
volgt dat beklaagde zich wel degelijk langdurig en herhaaldelijk in
het Frans heeft uitgedrukt, dat hij
daartoe volkomen in staat was en
dat hij de bijstand van een tolk helemaal niet nodig had en daarom
trouwens ook niet had verzocht,
noch op het ogenblik van zijn aanhouding op 19 oktober 1985, noch bij
zijn ondervraging door de onder-
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zoeksrechter op 20 oktober 1985, en
door de B.O.B. op 31 oktober 1985 »;
Dat het arrest, zonder de in het
middel vermelde wettelijke bepaling
te schenden en zonder het in dat
middel
aangewezen
algemeen.
rechtsbeginsel te miskennen, uit die
vaststellingen heeft kunnen afleiden
dat eiser « niet het slachtoffer is geworden van een oneerlijke behandeling »; dat het aldus de beslissing
volgens welke de betwiste processen-verbaal in geen enkel opzicht
nietig zijn, naar recht verantwoordt;
Dat het middel, wat dat betreft,
niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 6 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden en
van het algemeen rechtsbeginsel volgens
hetwelk de rechter onpartijdig moet oordelen,
doordat het hof van beroep, enerzijds,
op 24 september 1986 (arrest 1220 van 24
september 1986 van de 12e kamer van
het Hof van Beroep te Brussel) de voorlopige hechtenis van eiser heeft gehandhaafd, ofschoon de zaak zelf nog niet bij
het hof aanhangig was (toewijzing van
de zaak aan de 12e kamer van het hof
van beroep op 25 september 1986 door de
eerste voorzitter van het Hof van Beroep
te Brussel); dat het anderzijds, op dezelfde wijze samengesteld, eiser heeft veroordeeld op 12 november 1986,
terwijl artikel 6.1 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden bepaalt dat een ieder, bij het bepalen van
de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging, recht heeft op een
eerlijke behandeling van zijn zaak door
een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie; de omstandigheid dat
hetzelfde rechtscollege (mevrouw de
raadsheer, waarnemend voorzitter Closset-Coppin, mevrouw de raadsheer TilloDe Ceuleneer en mijnheer de raadsheer
de Biseau d'Hauteville) v66r de behandeling van de zaak zelf uitspraak moest
doen over de wenselijkheid van de handhaving van verzoekers hechtenis bij eiser gewettigde twijfel kan doen ontstaan
aan de geschiktheid van het uit dezelfde
rechters samengestelde hof om op een
onpartijdige wijze uitspraak te doen over
de gegrondheid van de tegen hem ingestelde strafvervolging; het bestreden ar-
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rest bijgevolg niet is gewezen door een
rechtscollege dat voldoet aan het vereiste
van onafhankelijkheid en onpartijdigheid in de zin van artikel 6.1 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rech. ten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden en van het in het middel aangehaalde algemeen rechtsbeginsel:

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat eiser, na op 30 juni
1986 hoger beroep te hebben ingesteld tegen het op 30 juni 1986 door
de Correctionele Rechtbank te Brussel tegen hem uitgesproken veroordelend vonnis, op 19 september 1986
ter griffie van het Hof van Beroep
te Brussel een verzoekschrift tot invrijheidstelling heeft neergelegd;
Overwegende dat uit artikel 7 van
de wet van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis blijkt dat ingeval
de onderzoeksrechter het bevel tot
aanhouding niet heeft opgeheven,
de voorlopige invrijheidstelling verleend kan worden op een verzoekschrift dat gericht wordt aan
de kamer belast met de correctionele zaken in hoger beroep, vanaf het
instellen van het beroep tot het arrest, en dat door de raadkamer erover wordt beslist binnen vijf dagen
na de neerlegging;
Overwegende dat het beginsel en
de regel die in het middel worden
aangevoerd, niet de draagwijdte
hebben die het middel eraan toekent;
Overwegende dat uit de enkele
omstandigheid dat de rechters van
het hof van beroep die aan de berechting van de zaak hebben deelgenomen reeds in raadkamer op grond
van artikel 7 van voornoemde wet
van 20 april 1874 uitspraak hebben
gedaan over het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, dat door eiser was ingediend ter griffie van het
met de uitspraak over de zaak zelf
belaste rechtscollege geen miskenning van het recht van beklaagde op
een onpartijdige rechterlijke instantie kan worden afgeleid; dat er geen
wettige gronden zijn om te vrezen
dat die rechters niet de waarborgen
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inzake onpartijdigheid bieden waarop iedere beklaagde recht heeft;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet en van het algemeen rechtsbeginsel
volgens hetwelk de uitspraak van de
rechter niet dubbelzinnig mag zijn,
doordat het hof van beroep, na te hebben beslist dat eiser de bijstand van een
talk nodig had « aangezien hij geen
Frans spreekt , (proces-verbaal van de
op 23 oktober 1986 door het Hof van Beroep te Brussel gehouden terechtzitting
- stuk 5 van het dossier van het Hof
van Beroep te Brussel), in het bestreden
arrest niettemin beslist dat de heer Caceres zich in het Frans kan uitdrukken
en dat de verklaringen die aan hem worden toegeschreven (met name processenverbaal van 19 oktober en 31 oktober
1985), we! degelijk van hem zijn,
terwijl de rechter de plicht heeft op
niet dubbelzinnige wijze en zonder tegenstrijdigheid uitspraak te doen; de beslissingen van het hof van beroep ten deze tegenstrijdig zijn, nu het eerst vaststelt dat eiser geen Frans spreekt en
vervolgens verklaart dat hij we! Frans
spreekt; het hof aldus met name artikel
97 van de Grondwet schendt :

Overwegende dat het hof van beroep, zonder de in het middel aangeklaagde tegenstrijdigheid en dubbelzinnigheid, enerzijds, een tolk heeft
kunnen aanwijzen op grond dat eiser aanvoert geen Frans te kennen
en, anderzijds, heeft kunnen beslissen dat uit het geheel van de consideransen die het vermeldt, blijkt dat
beklaagde zich wei degelijk en langdurig en herhaaldelijk in het Frans
heeft uitgedrukt, dat hij daartoe volkomen in staat was en dat hij de
bij stand van een tolk helemaal niet
nodig had en daarom trouwens niet
had verzocht noch op het ogenblik
van zijn aanhouding op 10 oktober
1985, noch bij zijn ondervragingen
door de onderzoeksrechter op 20 oktober 1985 en door de B.O.B. op 31
oktober 1985;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
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;

zwaardere straf tot gevolg kan hebben,
mits ze vaststelt dat er tegen de verdachte voor dat feit geen voldoende
aanwijzingen van schuld bestaan (1).
(Art. 1, derde lid, Wet Voorlopige
Hechtenis.)

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; verwijst eiser in de
kosten van zijn voorzieningen.
21 januari 1987 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. Y. De Gratie, Brussel.
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KAMER -

21 januari 1987

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN KENNISGEVING VAN DE TELASTLEGGING VAN
HET PARKET DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - DRAAGWIJDTE.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

FElT
DAT DWANGARBEID VAN VIJFTIEN TOT TWINTIG JAAR OF EEN ZWAARDERE STRAF TEN
GEVOLGE KAN HEBBEN - BESCHIKKING VAN
DE ONDERZOEKSRECHTER DIE DE VERDACHTE IN VRIJHEID LAAT ZONDER OVEREENKOMSTIG ADVIES VAN DE PROCUREUR DES KONING - VASTSTELLING DAT ER GEEN VOLDOENDE AANWIJZINGEN VAN SCHULD ZIJNWETTIGE BESLISSING.

1o De door de onderzoeksrechter gedane
kennisgeving van de telastlegging van
het parket heeft geen andere bestaansreden en geen andere betekenis dan
de verdachte op de hoogte te brengen
van de beschuldigingen die tegen hem
worden uitgebracht door het openbaar
ministerie en hem in staat te stellen
zijn recht van verdediging uit te oefenen.
~o

Wettig is de beschikking van de onderzoeksrechter die een verdachte in
vrijheid Jaat, zonder overeenkomstig
advies van de procureur des Konings,
als het ten Jaste gelegde feit dwangarbeid van vijftien tot twintig jaar of een

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK T. ROSSCHAERT)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5570)

RET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking, op 20 november
1986 gewezen door de onderzoeksrechter te Luik;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 1, eerste, tweede, derde
en vierde lid, van de wet van 20 april
1874 op de voorlopige hechtenis, gewijzigd bij de wet van 13 maart 1973;
doordat de onderzoeksrechter op 19
november 1986, overeenkomstig de vorderingen van het parket, aan Patrick
Rosschaert ten laste heeft gelegd dat hij
op 17 november 1986 te Luik, door middel van geweld of bedreiging, bedrieglijk
een cheque aan toonder ter waarde van
7.081 frank, een rekenmachine, een uurwerk en een gouden ketting, toebehorende aan Victor Vandervoort, heeft weggenomen met de omstandigheid dat de
diefstal is gepleegd bij nacht door twee
of meer personen; de onderzoeksrechter, ofschoon hij regelmatig was gevorderd om tegen Patrick Rosschaert
een bevel tot aanhouding te verlenen wegens een feit, dat krachtens de artikelen
460, 461, 468, 471 en 472 van het Strafwetboek wordt gestraft met dwangarbeid
van vijftien tot twintig jaar, zonder het
overeenkomstig advies van de procureur
des Konings, verdachte in vrijheid heeft
gelaten; de onderzoeksrechter in de
bestreden beschikking van 20 november
1986 heeft uiteengezet dat er • geen voldoende aanwijzingen van bedrieglijke
wegneming bestonden »,
terwijl de gronden van die beschikking
duidelijk in tegenspraak zijn met de bewoordingen van de telastlegging en de
onderzoeksrechter, nu hij regelmatig gevorderd was om een onderzoek in te stellen ter zake van een inbreuk op de arti(1) Zie Cass., 22 maart 1976 (A.C., 1976, 853).

,-------r
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kelen 66, 461, 468 en 472 van het
Strafwetboek en een bevel tot aanhouding uit te vaardigen, na Patrick Rosschaert te hebben ondervraagd en na
hem die feiten, overeenkomstig de vorderingen van het parket, ten laste te hebben gelegd, niet zonder het overeenkomstig advies van de procureur des Konings wettig kon beslissen dat er geen
grond bestond tot het uitvaardigen van
een aanhoudingsbevel :

Overwegende dat uit de gedingstukken blijkt dat de procureur des
Koning op 19 november 1986 de onderzoeksrechter gevorderd heeft tegen verweerder een onderzoek in te
stellen wegens een hem ten laste
gelegde diefstal, die was gepleegd
door middel van geweld of bedreiging met de in de artikelen 471 en
4 72 van bet Strafwetboek vermelde
verzwarende omstandigheden, en tegen hem een bevel tot aanhouding
te verlenen; dat de onderzoeksrechter gevolg gaf aan de vordering tot
bet instellen van een onderzoek en
verweerder, v66r diens ondervraging, op de hoogte heeft gebracht
van de feiten die hem werden verweten en van de omschrijving die
de procureur des Konings eraan had
gegeven;
Overwegende dat de door de onderzoeksrechter gedane kennisgeving van de telastlegging door het
parket geen andere bestaansreden
of betekenis heeft dan de verdachte
op de hoogte te brengen van de beschuldigingen die door het openbaar
ministerie tegen hem worden uitgebracht en hem in staat stellen zijn
recht van verdediging uit te oefenen;
Overwegende dat de beschikking
dus geen tegenstrijdigheid bevatte
waar ze vermeldde dat « ofschoon
Rosschaert toegeeft slagen te hebben toegebracht, de gegevens van
bet dossier in de huidige stand van
bet onderzoek niet voldoende aanwijzingen van bedrieglijke wegneming bevatten (... ) » en daaruit heeft
kunnen afleiden dat « gelet op de
voorafgaande overwegingen, de feiten, in de huidige stand van het onderzoek van bet dossier, bezwaarlijk

-==----a

onder de toepassing kunnen vallen
van de artikelen 471 en 472 van het
Strafwetboek »;
Overwegende dat de onderzoeksrechter, na aldus te hebben vastgesteld dat er tegen verweerder geen
voldoende aanwijzingen bestonden
van schuld aan feiten die, op de wijze waarop ze zijn omschreven, aanleiding kunnen geven tot dwangarbeid van vijftien tot twintig jaar,
zonder het overeenkomstig advies
van de procureur des Konings wettig heeft kunnen beslissen dat er
geen gronden waren om een bevel
tot aanhouding uit te vaardigen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenk9mstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; laat de kosten ten laste
van de Staat.
21 januari 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Ghislain - GeJijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal.
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~MER -

21 januari 1987

1° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. ART.
6 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING
VAN DE ZAAK- TOEPASSINGSGEBIED.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
5.4 - RECHT OM VOORZIENING TE VRAGEN
BIJ DE RECHTER OPDAT DEZE BESLIST OVER
DE WETIIGHEID VAN DE GEVANGENHOUDING
- TAAK VAN DE RECHTBANK- BEGRIP.
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3° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS RECHTER - BEGRIP.

4° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
5.4 - RECHT OM VOORZIENING TE VRAGEN
BIJ DE RECHTER OPDAT DEZE BESLIST OVER
DE WETTIGHEID VAN DE GEVANGENHOUDING
- GELIJKWAARDIGHEID VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE EN DE BEKLAAGDE IN HET
STRAFPROCES.

5° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS BEVOEGDHEID VAN DE WETGEVER.

6° VOORLOPIGE HECHTENIS -

BEVEL
TOT AANHOUDING - BEVESTIGING BINNEN
VIJF DAGEN- TER INZAGELEGGING VAN HET
DOSSIER AAN DE VERDACHTE OF DIENS ADVOCAAT.

Nr. 298

3" en 4" De term « rechter

», zoals hij
wordt gebruikt in verschillende bepaIingen van het Europees Verdrag
Rechten van de Mens en met name in
art. 5.4, doelt op organen die niet aileen gemeenschappelijke wezenlijlre
kenmerken vertonen, waaronder in de
eerste plaats de onafhankelijkheid ten
opzichte van de Uitvoerende Macht en
de partijen, maar oak de waarborgen
bieden van een rechterlijke procedure,
die aangepast zijn aan de aard van de
desbetreffende vrijheidsbeneming en
waarvan de modaliteiten naar gelang
van het geval kunnen varieren (3);
nochtans impliceert, inzake voorlopige
hechtenis, het vereiste van een voorziening voor de rechter niet de « geIijkwaardigheid » van het openbaar

1---------------(3) Europees Hof voor de Rechten van de
Mens, arrest X. t. Verenigd Koninkrijk, 5 nov.
1981 (serie A, nr. 46, biz. 22-23 en 26, §§ 52-53
en 61).

Zie de arresten van het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens :
STRAFZAKEN - BEVEL TOT AANHOUDING - Neumeister, 27 juni 1968 (serie A, nr. 8,
BEVESTIGING BINNEN VIJF DAGEN - DOSbiz. 43-44, §§ 22 tot 25);
SIER NIET TER INZAGE GELEGD VAN DEVER- De Wilde, Ooms en Versyp, 18 juni 1971
(serie A, nr. 12, biz. 40, §§ 74 tot 84);
DACHTE OF DIENS ADVOCAAT- RECHT VAN
- Ringeisen, 16 juli 1971 (serie A, nr. 13,
VERDEDIGING.
biz. 39, § 95);
- Golder, 21 feb. 1975 (serie A, nr. 18, biz.
1" Art. 6 Europees Verdrag Rechten van
14 tot 16, §§ 32 en 33);
de Mens heeft in de regel enkel be- Engel e.a., 8 juni 1976 (serie A, nr. 22,
trekking op de uitoefening van het biz. 27, 28, 32 en 37, §§ 68, 77 en 89);
- Ierland t. Verenigd Koninkrijk, 18 jan.
recht van verdediging voor de vonnis(serie A, nr. 25, biz. 76-77, § 200);
gerechten en niet op de rechtspleging 1978
- Winterwerp, 24 okt. 1979 (serie A, nr. 33,
inzake voorlopige hechtenis (1).
biz. 23, §§ 56 en 57);
- Schiesser, 4 dec. 1979 (serie A, nr. 34,
biz. 12-13, § 29);
2" Art. 5.4 Europees Verdrag Rechten
- Le Compte, Van Leuven en De Meyere,
van de Mens bepaalt dat « een ieder
die door arrestatie of gevangenhouding 23 juni 1981 (serie A, nr. 43, biz. 24, § 55);
Droogenbroek, 24 juni 1982 (serie A,
van zijn vrijheid is beroofd, het recht nr.- 50,Van
§§ 47, 50, 51, 52 en 54);
heeft voorziening te vragen bij de . - Albert en Le Compte, 10 feb. 1983 (serie
rechter opdat deze op korte termijn ~. nr. 58, biz. 17, § 31);
- DeJong, Baljet en Van der Brink, 22 mei
beslist over de wettigheid van zijn gevangenhouding en zijn invrijheidstel- 1984 (se1-ie A, nr. 77, biz. 26-27, § 58);
en Fell, 28 juni 1984 (serie A,
Jing beveelt, indien de gevangenhou- nr.- 80,Campbell
biz. 38-39, § 76);
ding onrechtmatig is », en draagt aldus _
- Sramek, 22 okt. 1984 (se1-ie A, nr. 84, biz.
aan de rechter op na te gaan of de 17, § 36);
vrijheidsberoving wettig is met toepas- De Cubber, 26 okt. 1984 (serie A, nr. 86,
sing van de regels, hetzij van natio- biz. 18, § 32);
- Benthem, 23 okt. 1985 (serie A, nr. 97,
naal recht hetzij van internationaal
biz. 17-18, §§ 40 en 43);
recht (2).
- Lithgow e.a., 8 juli 1986 (reeks A, nr. lUZ,
biz. 72-73, § 201).

7° RECHT

VAN

VERDEDIGING

(1) Cass., 10 juni 1986, A.R. nr. 579
(A.C., 1985-86, nr. 633), zie Cass., 21 jan. 1987,
A.R. nrs. 5556 en 5589 (ibid., 1986-87, supra,
nr. 296).
(2) Cass., 14 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 372).

Zie J. VELU : « La notion de tribunal et les
notions avoisinantes dans Ia Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales », Liber Amicorum
Frederic Dumon, Antwerpen, 1983, 1287 tot
1315.
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ministerie en de beklaagde in het
strafproces (4).
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c, van bet Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en miskenning van
bet algemeen beginsel van bet recht van
verdediging,

5' Het algemeen beginsel dat de rechter
gebiedt bet recht van verdediging te
eerbiedigen, verbiedt de wetgever niet
doordat bet arrest zegt dat er geen
de uitoefening van dat recht in een be- ,gronden zijn om de zaak te verdagen en
paalde materie zoals de voorlopige vaststelt dat ten deze noch de bepalingen
hechtenis aan bijzondere regels te on- van bet Verdrag tot Bescherming van de
derwerpen (5).
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zijn geschonden noch bet
6' Uit art. 4 juncto het Jaatste lid van
recht van verdediging is miskend, en
art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis blijkt voor bet overige bet boger beroep niet
dat de wetgever heeft gewild dat het gegrond verklaart,
onderzoek bij de bevestiging van het
terwijl eiser in een ter zitting van 5
bevel tot aanhouding geheim zou zijn
november 1986 van de kamer van inbe(6).
schuldigingstelling regelmatig neergelegde conclusie had betoogd dat luidens ar7' Geen miskenning van het recht van
verdediging valt a! te leiden uit de en- tikel 5.4 van dat verdrag een ieder, die
kele omstandigheid dat de wet niet door arrestatie of gevangenhouding van
toestaat dat bij de bevestiging van het zijn vrijheid is beroofd, bet recht heeft
aanhoudingsbevel de verdachte of voorziening te vragen bij de recbter opdiens raadsman inzage krijgen van het dat deze op korte termijn beslist over de
wettigheid van zijn gevangenhouding en
dossier (7).
zijn invrijheidstelling beveelt, indien de
gevangenbouding onrechtmatig is; de
Belgische wet, lang voor de inwerking(Z'GAIA)
treding van dat verdrag, de raadkamer
en, in boger beroep, de kamer van inbeARREST ( vertaling)
schuldigingstelling bevoegd gemaakt
beeft om uitspraak te doen over de wet(A.R. nr. 5591)
tigheid van de gevangenhouding; bet
echter vanzelfsprekend is dat uit bet alRET HOF; - Gelet op het bestre- gemeen beginsel van bet recht van verden arrest, op 5 november 1986 ge- dediging voortvloeit dat de gedetineerde
bet debat voor de raadkamer en
wezen door het Hof van Beroep te tijdens
de kamer van inbescbuldigingstelling de
Brussel, kamer van inbeschuWiging- gelegenbeid moet krijgen om eventueel
stelling;
de wettigheid van zijn gevangenbouding
Overwegende dat het arrest het te betwisten; beklaagde zulks aileen kan
hoger beroep van eiser tegen de be- doen als hij op de hoogte is van de redeschikking van de raadkamer waar- nen van zijn vrijheidsberoving alsook
de stukken die aan die redenen ten
bij het tegen hem verleende aanhou- van
grondslag liggen en, in bet tegenovergedings bevel was bevestigd, niet ge- stelde geval, een dergelijke betwisting
grond verklaart;
een puur theoretische mogelijkheid blijft;
nu die stukken deel uitmaken van bet
Over het middel, afgeleid uit de schen- strafdossier, zoals bet aan bet toezicht
ding van de artikelen 5.4 en 6.3, a, b en van de kamer van inbeschuldigingstelling wordt voorgelegd, de beklaagde, of
althans zijn raadsman, daarvan inzage
(4) Europees Hof voor de Rechten van de
moet kunnen nemen; bet algemeen aanMens, arresten Neumeister, 27 juni 1968, en De
vaarde beginsel dat de partijen, de beWilde, Ooms en Versyp, 18 juni 1971, aangeschuldiging aan de ene zijde, de verdedihaald in de vorige voetnoot.
ging aan de andere zijde, gelijkwaardig
zijn in bet strafproces, welke beginsel
(5) Cass., 27 sept. 1972 (voltallige zitting)
(~.C., 1973, 107) en 10 juni 1986, A.R. nr. 579
onder meer is neergelegd in de artikelen
(1b1d., 1985-86, nr. 633).
5 en 6 van bet Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fun(6) en (7) Cass., 10 juni 1986, A.R. nr. 579
damentele Vrijheden, gebiedt dat eiser
(A.C., 1985-86, nr. 633); zie Cass., 24 maart
of op zijn minst zijn raadsman inzage
1981, A.R. nrs. 6592 en 6593 (ibid., 1980-81,
nr. 424).
kan nemen van de stukken waarop het
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openbaar ministerie zijn vorderingen
grondt en die ter beoordeling aan de
raadkamer en aan de kamer van inbeschuldigingstelling worden voorgelegd;
de raadsman van eiser op 30 oktober
1986 een schrijven richtte aan de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te
Brussel waarin hij hem verzocht om de
toestemming om van het strafdossier in
deze zaak inzage te mogen nemen v66r
de verschijning voor de kamer van inbeschuldigingstelling; de procureur-generaal geen gehoor gaf aan dat verzoek; er
derhalve gronden bestonden om de zaak
te verdagen naar een latere datum die
viel binnen de termijn van vijftien dagen
te rekenen van de dagtekening van de
door de raadkamer gewezen beschikking
en te bevelen dat het dossier van de
zaak ter beschikking van eiser en diens
raadsman zou worden gesteld; het arrest
bijgevolg, nu het dat verzoek niet heeft
ingewilligd en in die voorwaarden uitspraak gedaan heeft over de handhaving
van de voorlopige hechtenis van eiser, de
artikelen 5 en 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden schendt,
alsmede het algemeen beginsel van het
recht van verdediging:

Overwegende dat artikel 6 van het
Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden in beginsel enkel
betrekking heeft op de uitoefening
van het recht van verdediging voor
de vonnisgerechten en niet op de
rechtspleging
inzake
voorlopige
hechtenis;
Overwegende dat de bepaling van
artikel 5.4 van het Verdrag luidens
hetwelk « een ieder, die door arrestatie of gevangenhouding van zijn
vrijheid is beroofd, het recht heeft
voorziening te vragen bij de rechter
opdat deze op korte termijn beslist
over de wettigheid van zijn gevangenhouding en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de gevangenhouding onrechtmatig is », voor die
rechtbank de verplichting inhoudt
na te gaan of de vrijheidsberoving
in overeenstemming is hetzij met de
regels van het nationale recht hetzij
met de regels van het internationale
recht; de term « rechter », zoals die

Nr. 298

wordt gebruikt in verschillende bepalingen van dat verdrag en met name in voormeld artikel 5.4, doelt op
organen die niet aileen wezenlijke
kenmerken met elkaar gemeen hebben waaronder in de eerste plaats
de onafhankelijkheid ten aanzien
van de Uitvoerende Macht en de
partijen, maar ook de waarborgen
bieden van een gerechtelijke procedure, die aangepast zijn aan de aard
van de betwiste vrijheidsberoving
waarvan de vormen van geval tot
geval kunnen verschillen; dat nochtans, inzake voorlopige hechtenis,
het vereiste van een voorziening
voor de rechter niet impliceert dat
openbaar ministerie en beklaagde
een « gelijkwaardige positie hebben
in het strafproces »;
Overwegende dat het algemeen
rechtsbeginsel, volgens hetwelk de
rechter het recht van verdediging in
acht moet nemen, de wetgever niet
verbiedt om de uitoefening van het
recht van verdediging in een welbepaalde aangelegenheid, zoals de
voorlopige hechtenis, aan bijzondere
regels te onderwerpen;
Dat uit de samenlezing van artikel 4 en het laatste lid van artikel 5
van de wet van 20 april 1874 op de
voorlopige hechtenis blijkt dat de
wetgever niet heeft gewild dat bij de
bevestiging van het bevel tot aanhouding het dossier zou worden medegedeeld aan de verdediging; dat
echter de verdachte en zijn ra.adsman van de stand van de rechtspleging op de hoogte werden gebracht
door het verslag, dat in de raadkamer wordt uitgebracht door een onafhankelijke en onpartijdige rechter, de onderzoeksrechter; dat derhalve geen miskenning van het
recht van verdediging kan worden
afgeleid uit de enkele omstandigheid dat de wet de mededeling van
het dossier aan de verdachte of aan
diens raadsman in die fase van het
onderzoek verbiedt;
Dat het middel faalt naar recht;

1::-.
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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.
21 januari 1987 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. N. De
Kock en A. De Becker, Brussel.

Nr. 299
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WERKEN T. « COMPAGNIE INTERNATIONALE DES
PIEUX ARMES FRANKIGNOUL » (PIEUX FRANKl)
N.V.,
PROVINCIALE
INTERCOMMUNALE
ELECTRICITEITSMAATSCHAPPIJ VAN LIMBURG •
(INTERELECTRA) C.V.; « PROVINCIALE INTERCOMMUNALE
ELECTRICITEITSMAATSCHAPPIJ
VAN LIMBURG » (INTERELECTRA) C.V. T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WERKEN,
« COMPAGNIE INTERNATIONALE DES PIEUX ARMES FRANKIGNOUL » (PIEUX FRANKl) N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nrs. 7465 en 7511)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 december 1984 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat de cassatieberoepen ingeschreven onder de nrs.
7465 en 7511 van de algemene rol tegen hetzelfde arrest zijn gericht; dat
zij moeten worden samgenvoegd;
I. Op het cassatieberoep van de
Belgische Staat :

KAMER -

22 januari 1987

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN,
LEVERINGEN, DIENSTEN) - TERMIJN VAN DERTIG DAGEN BEPAALD BIJ ART.
16, C, VAN HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 14
OKTOBER 1964 AANGAANDE DE ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE CONTRACTUELE BEPALINGEN DIE HET ALGEMEEN LASTENKOHIER
VAN DE OVEREENKOMSTEN VAN DE STAAT
UITMAKEN - TOEPASSINGSGEBIED.

De termijn van dertig kalenderdagen,
die op straffe van nietigheid van de
klachten of verzoeken is voorgeschreven bij art. 16, C, van het ministerieel
besluit van 14 oktober 1964 aangaande
de administratieve en technische contractuele bepalingen die het algemeen
lastenkohier van de overeenkomsten
van de Staat uitmaken, moet enkel
worden nageleefd voor de bekendmaking van feiten en omstandigheden bedoeld sub littera A en B van genoemd
ministerieel besluit, en niet om de invloed te doen kennen die deze feiten
en omstandigheden zouden kunnen
hebben op de goede gang en op de
kosten van de onderneming, welke inJichting « ten spoedigste » moet worden verstrekt.

Over het eerste middel, 'afgeleid uit de
schending van artikel 16, inzonderheid A
en C, van het algemeen lastenkohier van
de overeenkomsten van de Staat, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 14 oktober 1964,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat « (eiser) bij aanbesteding van
28 september 1972 de verbreding van het
Albertkanaal, vak Eigenbilzen-Zutendaal,
aan de (eerste verweerster) heeft toegewezen; dat er op de plaats van de werken elektrische leidingen waren die
moesten worden verplaatst en met name
een laagspanningslijn; dat het bevel de
werken aan te vatten op 24 april 1973 is
gegeven; dat (de eerste verweerster) op
17 september 1973 een vergadering heeft
belegd op de bouwplaats om de verplaatsing van de verschillende leidingen te
bespreken; dat zowel (de eerste verweerster) als (eiser) (op 28 september 1983 en
in oktober 1973) aan (de tweede verweerster) hebben gevraagd de laagspanningslijn te verwijderen; dat die lijn op 17
maart 1975 is weggenomen; dat (de eerste verweerster) op 17 september 1973
niet enkel aan de opdrachtgever een verlenging van de uitvoeringstermijn van de
werken heeft gevraagd, maar bovendien
de litigieuze vergoeding heeft gevorderd
tot vergoeding van de schade, die met
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name is ontstaan door het immobiliseren
van de machines op de bouwplaats ''•
met bevestiging van het vonnis a quo,
zegt dat de vordering tot schadevergoeding van de eerste verweerster tegen eiser ontvankelijk is, met name op grand
dat, krachtens artikel 16, C. van het algemeen bestek, « de aannemer ertoe gehouden is het bestuur ten spoedigste en
schriftelijk in te lichten over de feiten en
omstandigheden die een oorzaak zouden
zijn van een vertraging of een nadeel, en
het bondig de invloed te doen kennen
die ze zouden kunnen hebben op de goede gang en op de kosten van de aanneming; dat de klachten niet ontvankelijk
zijn indien de aangeklaagde feiten en
omstandigheden niet werden bekendgemaakt binnen de dertig kalenderdagen
nadat ze zich hebben voorgedaan; dat de
aannemer die bekendmaking moet doen
om de opdrachtgever in te lichten over
het storend feit, zodat hij maatregelen
kan nemen om dat de verhelpen; dat de
litigieuze feiten in werkelijkheid binnen
de termijn zijn bekendgemaakt aan het
bestuur; dat, enerzijds, het storend feit
spoedig ter kennis is gebracht van eiser,
die zelf het initiatief heeft genomen om
de (tweede verweerster) spoedig te alarmeren, terwijl de (eerste verweerster)
ook dergelijk initiatief nam; dat de (eerste verweerster), bij het hervatten van
de werken einde 19'73, na een onderbreking die met dit geschil niets te maken
heeft, in haar brief van 21 januari 1974
aan (eiser) heeft gemeld dat de werken
het risico liepen onderbroken te worden
als de laagspanningslijn niet werd weggenomen, dat (de eerste verweerster),
die op dat ogenblik moest inzien dat het
werk op de bouwplaats, gelet op de evolutie van de werkzaamheden, op korte
termijn zou kunnen worden onderbroken, dat feit aan (eiser) heeft gemeld die
aldus voldoende op de hoogte was gebracht van de gevolgen van dat storend
feit voor het werk; dat die inlichting
werd gegeven binnen dertig dagen na de
vaststelling door de aannemer van de
mogelijke gevolgen van de aanwezigheid
van de laagspanningslijn op de goede
gang en dus ook op de kosten van het
werk; dat de brief van 21 januari 1974, in
tegenstelling tot (eisers) bewering, geen
gewone mededeling was van het feit dat
de grondwerken zouden beginnen zodra
de weersomstandigheden dat mogelijk
maakten, waarbij ook nog gewezen werd
op het feit dat de laagspanningslijn tegen die datum weggenomen diende te
worden; dat het integendeel een zeer duidelijke kennisgeving betrof van een sto-
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rend feit dat reeds ter kennis van het bestuur was gebracht, en van de mogelijke
gevolgen daarvan voor de goede gang
van de aanneming (stopzetting van het
werk); dat de aannemer op dat ogenblik
de kosten van de stopzetting van het
werk zelfs niet bij benadering kon schatten »,
terwijl, naar luid van artikel 16 van genoemd algemeen bestek, « de aannemer
zich kan beroepen op feiten die hij aan
het bestuur of zijn personeel ten laste
legt en die voor hem oorzaak zouden zijn
van een vertraging en (of) een nadeel
met het oog op het verkrijgen, desgevallend van verlenging van de uitvoeringstermijnen, ... en (of) schadeloosstelling »
(Iittera A); « de aannemer ertoe is gehouden het bestuur ten spoedigste en schriftelijk in te lichten over de hierboven onder littera A ... bedoelde feiten en
omstandigheden en het bondig de invloed de doen kennen die ze zouden kunnen hebben op de goede gang en op de
kosten van de aanneming. Bedoelde
klachten en verzoeken zijn in elk geval
niet ontvankelijk indien de aangeklaagde feiten of omstandigheden niet werden
bekendgemaakt binnen de dertig kalenderdagen nadat ze zich hebben voorgedaan of na de datum waarop de aannemer ze normaal had moeten kennen
(Iittera C, eerste en tweede lid) »; genoemd artikel 16 de ontvankelijkheid
van de vordering tot schadevergoeding
afhankelijk stelt van het indienen, binnen de voormelde termijn van dertig dagen, van een schriftelijk verzoek waarin
niet enkel de aangeklaagde feiten of omstandigheden worden aangegeven, maar
ook hun invloed op de goede gang en op
de kosten van de aanneming; uit de eigen vaststellingen van het arrest blijkt
dat de eerste verweerster in haar brief
van 21 januari 1974 aan eiser heeft gemeld « dat de werken het risico liepen
onderbroken te worden als de laagspanningslijn niet werd weggenomen » en
geen gewag heeft gemaakt van de eventuele invloed van die onderbreking van
de werken op de kosten van de aanneming, omdat « de aannemer op dat ogenblik de kosten van de stopzetting van het
werk zelfs niet bij benadering kon schatten »; daaruit volgt dat het arrest niet
wettig kon oordelen dat de brief van verweerster van 21 januari 1974 aan de vereisten van voornoemd artikel 16 voldoet
en zijn beslissing niet naar recht verantwoordt:

Overwegende dat artikel 16 van
het ministerieel besluit van 14 okto-
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ber 1964, aangaande de administratieve en technische bepalingen die
het algemeen lastenkohier van de
overeenkomsten van de Staat uitmaken, in zijn lid A en lid C bepaalt
dat : « De aannemer kan zich beroepen op feiten die hij aan het bestuur of zijn personeel ten laste legt
en die voor hem oorzaak zouden
zijn van een vertraging en (of) een
nadeel met het oog op het verkrijgen, desgevallend van verlenging
van de uitvoeringstermijnen, herziening of verbreking van de overeenkomst en (of) schadeloosstelling. Onder voorbehoud van hetgeen wordt
gezegd in artikel 42, littera A, 2°, alinea hierna, is geen op een mondeling bevel gesteunde klacht ontvankelijk. De aannemer is ertoe gehouden het bestuur ten spoedigste en
schriftelijk in te lichten over de
hierboven onder littera A en B bedoelde feiten en omstandigheden en
het bondig de invloed te doen kennen die ze zouden kunnen hebben
op de goede gang en op de kosten
van de aanneming. Zijn niet ontvankelijk, de klachten en verzoeken die
steunen op feiten of omstandigheden die door de aannemer niet te
gepasten tijde aan het bestuur werden kenbaar gemaakt, zodat het bestuur het bestaan ervan had kunnen
controleren, de weerslag ervan op
de overeenkomst schatten en eventueel de door de toestand vereiste
maatregel had kunnen nemen. Bedoelde klachten en verzoeken zijn in
elk geval niet ontvankelijk indien de
aangeklaagde feiten of omstandigheden niet werden bekendgemaakt
binnen de dertig kalenderdagen nadat ze zich hebben voorgedaan of na
de datum waarop de aannemer ze
normaal had moeten kennen ));
Dat uit die bepaling volgt dat de
termijn van dertig dagen, die op
straffe van niet-ontvankelijkheid
van de vordering is voorgeschreven,
enkel moet worden nageleefd voor
de bekendmaking van feiten en omstandigheden die voor de aannemer
oorzaak zouden zijn van een vertraging en/of een nadeel en niet om de
invloed te doen kennen die ze zou-
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den kunnen hebben op de goede
gang en op de kosten van de onderneming, welke inlichting « ten spoedigste )) moet worden verstrekt;
Dat het arrest derhalve, zonder
voormeld artikel te schenden, overweegt dat de brief van 21 januari
1974 waarin « of) zeer duidelijke wijze kennis wordt gegeven van een
storend feit )) aan de vereisten van
die bepaling voldoet en zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, voegt de cassatieberoepen samen die onder de nrs.
7465 en 7511 op de algemene rol zijn
ingeschreven; vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het
de rechtsvordering van de N.V.
Pieux Franki tegen de Belgische
Staat ontvankelijk verklaart; 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
Bergen.
22 januari 1987 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : mevr. Charlier, raadsheer - Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie (1) van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Kirkpatrick en Simont.

1----------------(1) Het openbaar ministerie was van oordeel
dat uit de tekst en de opzet van artikel 16 van
het ministerieel besluit van 14 okt. 1964 aangaande de administratieve en technische contractuele bepalingen die het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de Staat
uitmaken, blijkt dat de verplichting het bestuur bondig de invloed te doen kennen die de
aangegeven feiten en omstandigheden zouden
kunnen hebben op de goede gang en op de
kosten van de aanneming, nauw verbonden is
met de verplichting die feiten en omstandighe-

(Zie vervolg nota volgende biz.)

T- --------
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1° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMENE REGELS - RECHTSMACHT
- BETWISTING BUITEN DE GRENZEN VAN
HET GESCHIL.

2° RECHT VAN VERDEDIGING-

BURGERLIJKE ZAKEN - MISKENNING - BEGRIP.

1" en 2" Het algemeen rechtsbeginsel van

de autonomie der procespartijen, valgens hetwelk die partijen de grenzen
van het geschil bepalen, en het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging worden geschonden door
de rechter die beslist dat de betrokkene, die aanvaardt een cheque, waarvan
hij niet weet dat hij gestolen en vervalst is, boven de beschikbare dekking
uit te betalen, grove schuld moet worden toegerekend omdat hij medeplichtig is aan het wanbedrijf uitgifte van
een ongedekte cheque, terwijl de partijen zodanige grove schuld niet hebben aangevoerd en de betrokkene derhalve geen verweer heeft kunnen voeren tegen de aantijging daarvan (1).

(BANK BRUSSEL LAMBERT N.V.
T. VANDERGOTEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7553)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 december 1984
door de Rechtbank van Koophandel
te Brussel in hager beroep gewezen;
{Vervolg nota van vorige biz.)
den ter kennis van het bestuur te brengen, zodat de termijn van dertig kalenderdagen, die
op straffe van niet-ontvankelijkheid van de
klachten en verzoeken is voorgeschreven, van
toepassing is op het geheel van de verplichtingen bepaald bij het eerste lid vah artikel 16, C.
van genoemd ministerieel besluit.
Nota arrest nr. 300:
(1) Zie Cass., 29 maart 1985, A.R. nr. 4489
(A.C., 1984-85, nr. 459), en 19 sept. 1986, A.R.

nr 4964 (ibid., 1986-87, nr. 35).

Nr. 300

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 35bis, 61 van de
wet van 1 maart 1961 op de cheque, 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 6
van het Gerechtelijk Wetboek, uit de
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging,
van het algemeen rechtsbeginsel van de
autonomie van de procespartijen volgens
hetwelk aileen de partijen de grenzen
van hun geschil bepalen, en uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doordat de rechtbank van koophandel
oordeelt dat de eerste rechter eiseres terecht had veroordeeld tot terugbetaling
van 45.000 frank en de desbetreffende
rente, op grond : « ... dat artikel 35bis
van de wet van 1 maart 1961 op de cheque bepaalt dat de eigenaar van een chequeboekje aansprakelijk is voor de orders gegeven op de chequeformulieren
uit zijn boekje en dat hij namelijke aile
gevolgen draagt die voortvloeien uit het
verlies, de diefstal of het verkeerd gebruik van die formulieren, tenzij hij bewijst, ofwel dat aan betrokkene bedrog
of grove schuld te wijten is, ofwel dat de
cheque verloren, gestolen of vervalst
werd nadat de wettige geadresseerde
hem ontvangen had; dat het aan het gebruik van cheques verbonden risico van
diefstal of vervalsing in beginsel ten laste van de houder van de rekening moet
worden gelegd, omdat hij de verwezenlijking van dat risico gemakkelijker kan
voorkomen dan de betrokkene. Bijgevolg
kan de houder van de rekening worden
gedebiteerd voor het bedrag van een valse of vervalste cheque als aan de betrokkene geen bedrog noch grove schuld kan
worden verweten; ... dat het ten deze een
feitelijke kwestie is of de bankbediende
een grove fout heeft begaan; dat de verwijzing door (eiseres) naar een niet gepubliceerde beslissing van de Rechtbank
van Koophandel te Brussel (18 mei 1982),
die " rechtspraak van de rechtbank van
koophandel " wordt genoemd, dienaangaande geen argument oplevert; dat de
eerste rechter er goed aan heeft gedaan
daarmee geen rekening te houden en
niet overhaast te veralgemenen zoals (eiseres) het doet; ... dat " grove schuld een
onopzettelijke fout is, die echter dermate
grof en buitensporig is dat de schuldenaar niet kan worden verschoond; hij
heeft zijn verbintenis niet uitgevoerd
met de zorg die niemand zou hebben nagelaten. De grove schuld is ten aanzien
van artikel 1150 van het Burgerlijk Wethoek weliswaar onopzettelijk, maar heeft
toch dezelfde gevolgen als het bedrog ";
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dat er ook sprake is van grove schuld "
als andermans belangen niet worden behartigd met de zorg die zelfs de minst
zorgvuldige en de meest onnadenkende
persoon aan zijn eigen zaken besteedt ";
dat "er inderdaad een wezenlijk onderscheid bestaat tussen grove schuld en
bedrog, waarbij bedrog, in tegenstelling
tot grove schuld, noodzakelijk een opzettelijk element bevat "; ... dat de rechter
vrij beoordeelt of er sprake is van grove
schuld; dat die beoordeling afhankelijk is
van feitelijke omstandigheden; ... dat de
trekker, die wetens en willens een cheque zonder (of zonder toereikend) fonds
uitgeeft die op zijn bankrekening is getrokken, een misdrijf begaat dat met een
correctionele straf wordt gestraft; dat de
betrokkene, door wetens en willens erin
toe te stemmen om die cheque uit te betalen, de totstandkoming van een wanbedrijf ten nadele van de houder van de rekening mogelijk maakt, wanneer, zoals
ten deze, nadien blijkt dat het een gestolen cheque betrof; ... dat de bankier, als
hij merkt dat de cheque niet voldoende
gedekt is, de uitbetaling ervan moet weigeren; dat de bankier, als hij vertrouwen
heeft in de achtbaarheid en de reputatie
van de rekeninghouder, er niet voor mag
terugschrikken om hem te raadplegen alvorens de cheque uit te betalen en anders de gevolgen van zijn onverschoonbare fout moet dragen; ... dat het delictueel karakter van de uitgifte van een
ongedekte cheque de uitzonderlijk grove
schuld impliceert van de bank die medeplichtig is aan dit misdrijf, onder voorwendsel dat zij een achtenswaardige en
notabele klant niet wil beledigen; dat het
ongetwijfeld een grove schuld betreft;
dat een dergelijke laksheid des te betreurenswaardiger is in een tijd waarin
de cheque een courant betaalmiddel is
geworden en er zoveel cheques worden
gestolen en voor oplichting aangewend;
... dat de eerste rechter (eiseres) terecht
heeft veroordeeld tot terugbetaling van
45.000 frank en de desbetreffende rente,
oak al heeft hij het adjectief " grove "
niet gebruikt in de omschrijving van de
fout van de bediende; terwijl uit het vonnis in zijn geheel duidelijk blijkt dat de
veroordeling op een grove schuld is gegrond »,

terwijl, eerste onderdeel, ingevolge het
beginsel van de autonomie van de procespartijen, het enkel aan die partijen
toekomt de grenzen van hun geschil te
bepalen; de rechtba::1k evenwel beslist
dat eiseres een grove fout heeft begaan
omdat zij medeplichtig 1s geweest aan
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uitgifte van een ongedekte cheque, terwijl verweerder in zijn appelconclusie
een dergelijke grove schuld niet had
aangvoerd, nu hij enkel had betoogd dat
eiser een grove fout had begaan door de
overschrijving van het gedekte bedrag
t.oe te staan; eiseres geen verweer heeft
gevoerd tegen de aantijging van een dergelijke grove schuld; daaruit volgt dat
het bestreden vonnis het in het middel
aangewezen algemeen rechtsbeginsel
(beginsel van de autonomie van de procespartijen) miskent, dat zegt dat alleen
de partijen de grenzen van het geschil
bepalen;

tweede onderdeel, de rechter, ingevolge het algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging, de partijen de
mogelijkheid moet bieden om verweer te
voeren tegen de aantijging van medeplichtigheid aan uitgifte van een ongedekte cheque, die door de rechter in aanmerking wordt genomen zonder dat de
partijen het bestaan daarvan hebben
aangevoerd; daaruit volgt dat de rechtbank, nu zij eiseres de mogelijkheid
heeft onthouden verweer te voeren tegen
de aantijging van medeplichtigheid aan
uitgifte van een ongedekte cheque, die
haar als grove schuld wordt aangerekend, zonder dat de partijen het bestaan
daarvan hebben aangevoerd, het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging miskent;
derde onderdeel, ...

Wat de eerste twee onderdelen betreft:
Overwegende dat de rechtbank
beslist dat eiseres een zware fout
had begaan omdat zij medeplichtig
was aan het wanbedrijf uitgifte van
een ongedekte cheque, terwijl verweerder in zijn conclusie een dergelijke grove schuld niet had aangevoerd, nu hij enkel had betoogd dat
eiseres een grove fout had begaan
door de overschrijding van het gedekte bedrag toe te staan; dat eiseres geen verweer heeft gevoerd tegen de aantijging van grove schuld
die door de rechtbank in aanmerking wordt genomen;
Dat het bestreden vonnis aldus de
in het middel aangewezen algemene
rechtsbeginselen m1skent;
Dat de onderdelen gegrond zijn,

-

Nr. 301

HOF VAN CASSATIE

654

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 Koophandel
te Charleroi, zitting houdende in hoger beroep.

(GROEP JOSI N.V. T. « L'ARDENNE PREVOYANTE •
N.V., PAQUAY, MARICHAL, A.G. VAN 1830 N.V.,
FAGNOUL)

22 januari 1987 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: van de h. Bosly, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de
h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1134, 1135, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 6,
11 en 13 van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
doordat het arrest eiseres, als verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verweerder Fagnoul, veroordeelt tot vergoeding van de schade
die laatstgenoemde aan de vier eerste
verweerders door een verkeersongeval
op 29 juni 1980 heeft toegebracht, en het
middel verwerpt waardoor eiseres in.
haar conclusie betoogde dat haar pas op
l juli 1980, dus na het ongeval, was medegedeeld dat het verzekerde motorrijtuig in april 1980 buiten gebruik was gesteld en pas op 20 juni 1980 dat het was
vervangen door het bij het ongeval betrokken motorrijtuig, dat de verzekeringsovereenkomst derhalve, ingevolge
de artikelen 33 en 34 van de polis, op het
ogenblik van het ongeval was geschorst
en de rechtstreekse vordering tegen haar
bijgevolg niet ontvankelijk, althans niet
gegrond was; het arrest op de volgende
redenen steunt : « dat de verzekeraar
aanneemt dat de bewuste overdracht van
het voertuig aan een derde een overdracht is geweest in de zin van artikel 33
van de polis, en geen verdwijning van
het risico, waarvan de gevolgen door artikel 35 zijn geregeld; dat de verzekeringnemer aan de verzekeraar geen mededeling heeft gedaan van de overdracht
binnen de termijn van acht dagen die
hem bij overeenkomst is opgelegd en dat
de verzekeringsovereenkomst, nu de vervanging van het omschreven motorrijtuig door het bij het litigieuze ongeval
betrokken motorrijtuig niet onmiddellijk
is gebeurd, is geschorst met toepassing
van voornoemd artikel 33, laatste lid,
van de polis, terwijl artikel 34 bepaalt
dat het opnieuw in werking stellen van
de geschorste overeenkomst gebeurt aan
de voorwaarden van het geldende tarief,
vanaf het ogenblik dat aan de maatschappij mededeling is gedaan van het
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VERZEKERING -

W.A.M.-VERZEKERING VEREISTE - ONTBIND!NG OF SCHORSING
VAN
DE
VERZEKERINGSOVEREENKOMST
V66R HET ONGEVAL GEVOLG M.B.T.
DE REC'HTSTREEKSE VORDERING VAN DE
BENADEELDE.

Het eigen recht tegen de verzekeraar
dat bij art. 6 W.A.M.-wet ten voordel~
van de benadeelde is ingevoerd, is a.fhankelijk van het bestaan van een verzekering ten tijde van het ongeval,
doch de verzekeraar lean, zolang art.
13 van die wet niet van kracht is geworden, aan de benadeelde die een
rechtstreekse vordering instelt, de aan'
het ongeval voorafgegane ontbinding
of schorsing van de overeenkomst enkel tegenwerpen, als die ontbinding of
schorsing hetzij uit een akkoord met
de verzekerde, hetzij uit een rechterJijke beslissing volgt (1). (Art. 6 wet 1
juli 1956.)
(1) Cass., 4 okt, 1979 (A.C., 1979-80, nr. 80).

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7594)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 1985 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;

---------

--------]
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in het verkeer brengen van " het hierna
omschreven motorrijtuig of enig ander
motorrijtuig "; dat uit die gegevens volgt
dat de aangevoerde verzekeringsovereenkomst, onder voorbehoud van een verklaring van vervanging die nog moet worden gedaan en waarvan de werkelijkheid
of regelmatigheid een geschil tussen verzekeringnemer en verzekeraar kan doen
ontstaan, ook het risico dekte van het
gberuik van het litigieuze vervangingsvoertuig; dat de verzekeraar, zolang artikel 13 van de wet van 1 juli 1956 niet in
werking is getreden, aan de persoon die
de voornoemde rechtstreekse vordering
instelt, de aan het ongeval voorafgaande
schorsing van de overeenkomst slechts
kan tegenwerpen, indien deze schorsing,
hetzij uit een akkoord met de verzekerde, hetzij uit een rechterlijke beslissing
blijkt; dat de exceptie die (eiseres) wil
aanvoeren, moet worden afgewezen, aangezien ten deze geen sprake is van een
dergelijk akkoord of beslissing »,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 33 van
de algemene voorwaarden van de polis
die tussen eiseres en de verweerder Fagnoul is gesloten, bepaalde : « In geval
van overdracht van het hierna omschreven motorvoertuig moet de verzekeringnemer daarvan binnen acht dagen mededeling do en aan de maatschappij, en in
dit geval blijft de dekking van het contract hem verworven. Is de termijn van
acht dagen verstreken, dan blijft de vervallen premie, prorata temporis, als boete verkregen of verschuldigd, tot op het
ogenblik dat de overmacht ter kennis
van de maatschappij zal zijn gebracht.
Behoudens andersluidend beding gaat
het contract niet over de overnemer van
het motorrijtuig. Wordt het overgedragen
motorrijtuig onmiddellijk door een ander
vervangen, dan moet de verzekeringnemer daarvan mededeling doen aan de
maatschappij binnen dezelfde termijn
van acht dagen die volgt op de overdracht en blijft het contract van kracht
aan de voorwaarden van het tarief dat
op het ogenblik van de vervanging bij de
maatschappij van toepassing is. Wordt
het overgedragen motorrijtuig niet onmiddellijk vervangen, dan wordt het contract geschorst in de voorwaarden bij artikel 34 bepaald »; en terwijl artikel 34
bepaalde : « In geval van schorsing van
het contract moet de verzekeringnemer,
die v66r het verstrijken van het vijfde
jaar van de schorsing het hierna omschreven motorrijtuig of enig ander motorrijtuig in het verk<!er brengt, daarvan
mededeling doen aan de maatschappij
en wordt het contract opnieuw in wer-
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king gesteld aan de voorwaarden van het
tarief dat op dat ogenblik bij de maatschappij van toepassing is »; het eigen
recht van de benadeelde tegen de verzekeraar, ingevoerd bij artikel 6 van de
wet van 1 juli 1956, afhankelijk is van
het bestaan van een verzekering op het
ogenblik van het ongeval; de verzekeraar, tegen wie de benadeelde zijn rechtstreekse vordering instelt, kan tegenwerpen dat de verzekeringsovereenkomst
reeds was geschorst v66r het ongeval,
als die schorsing uit een akkoord met de
verzekerde of een rechterlijke beslissing
voortvloeit; het akkoord van de verzekerde kan volgen uit een beding van de verzekeringsovereenkomst, zoals de artikelen 33 en 34 van de in het middel
weergegeven algemene voorwaarden;
daaruit volgt dat het arrest, nu het had
vastgesteld dat de verzekeringsovereenkomst, aangezien de verweerder Fagnoul
aan eiseres geen mededeling had gedaan
van de overdracht en de vervanging van
zijn motorrijtuig, ten tijde van het ongeval geschorst was, en door eiseres niettemin te veroordelen, op grond dat over
die schorsing geen akkoord met de genoemde verweerder was gesloten, de bewijskracht miskent van de artikelen 33
en 34 van de algemene voorwaarden van
de polis waarin het desbetreffende akkoord van de partijen is vastgelegd
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en
hun verbindende kracht miskent (schending van de artikelen 1134 en 1135 van
het Burgerlijk Wetboek); bovendien de
door het ongeval benadeelde personen,
gelet op de schorsing van de verzekeringsovereenkomst, en in tegenstelling
tot de beslissing van het arrest, over
geen enkel eigen recht tegen eiseres beschikten (schending van de artikelen 6,
11 en 13 van de in het middel aangewezen wet van 1 juli 1956);
tweede onderdeel, uit de vaststellingen
van het arrest volgt dat aan eiseres v66r
het ongeval geen mededeling was gedaan van de overdracht van het verzekerde motorrijtuig noch van zijn vervanging door het bij het ongeval betrokken
voertuig; de verzekeringsovereenkomst,
ingevolge de artikelen 33 en 34 van de in
het eerste onderdeel weergegeven voorwaarden, bij gebreke van mededeling
aan de verzekeraar van de overdracht
van het omschreven voertuig, was geschorst vanaf de dag van de overdracht,
zonder onmiddellijke vervanging, en zij
pas opnieuw uitwerking had vanaf het
ogenblik waarop aan eiseres mededeling
werd gedaan van de vervanging, te we-
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ten na het ongeval; daaruit volgt dat het
arrest, in zoverre het zou hebben geoordeeld dat het vervangingsvoertuig gedekt
was door de verzekeringsovereenkomst,
onverschillig of de procedure vastgelegd
in de artikelen 33 en 34 van de algemene
voorwaarden van de polis was nageleefd,
de verbindende kracht van die bepalingen zou miskennen (schending van de
artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk
Wetboek) en hun bewijskracht zou miskennen (schending van de artikelen
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek):
·

Nr. 302

mededeling was gedaan van die vervanging v66r het ongeval en dat de
verzekeringsovereenkomst ingevolge
artikel 33, laatste lid, van de polis
was geschorst;
Dat het arrest niettemin beslist
dat die schorsing van de overeenkomst door eiseres niet kan worden
tegengeworpen aan de benadeelde
die een rechtstreekse vordering instelt, op grond dat de schorsing ten
deze noch uit een akkoord met de
verzekerde noch uit een rechterlijke
beslissing volgt, terwijl die schorsing, zoals het hof van beroep uitdrukkelijk heeft vastgesteld, uit de
bedingen van de verzekeringspolis
en inzonderheid uit artikel 33 van
die polis volgde;
Dat het hof van beroep aldus de
verbindende kracht miskent van artikel 33 van de verzekeringsovereenkomst, waarin het desbetreffende
akkoord van de partijen is vastgelegd, en de artikelen 6 en 11 van de
wet van 1 juli 1956 schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het eigen recht
van de benadeelden tegen de verzekeraar, dat door artikel 6 van de
wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen is ingevoerd, afhankelijk is van het bestaan van een verzekering ten tijde
van het ongeval;
Dat de verzekeraar weliswaar, zolang artikel 13 van die wet niet van
kracht is geworde11, aan de benadeelde die een rechtstreekse vordering instelt, de aan het ongeval
voorafgaande ontbinding of schorsing van de overeenkomst slechts
kan tegenwerpen, indien deze antOm die redenen, vernietigt het bebinding of schorsing, hetzij uit een
streden arrest; beveelt dat van dit
a~koord met de verzekerde, hetzij
mt ee.n rechterlijke beslissing blijkt; arrest melding zal worden gemaakt
dat d1t akkoord met de verzekerde op de kant van het vernietigd arrest;
evenwel uit de bedingen van de po- houdt de kosten aan en laat de belis kan blijken, zodat de verzeke- slissing daaromtrent aan de feitenraar, tegen wie de benadeelde die rechter over; verwijst de zaak naar
rechtsvordering instelt, hem kan te- het Hof van Beroep te Brussel.
genwerpen dat de verzekeringsover22 januari 1987 - 1' kamer - Voorziteenkomst, krachtens de bedingen ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
van de polis, reeds v66r het ongeval - Verslaggever : de h. Sace, raadsheer
was geschorst;
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Overwegende dat uit de vermel- Janssens de Bisthoven, advocaat-genedingen van het arrest volgt dat de raal - Advocaat: mr. Van Ommeslaghe.
verweerder Fagnoul binnen de overeengekomen tijd aan eiseres geen
mededeling had gedaan van de overdracht van zijn Daf-motorrijtuig, dat
door eiseres was verzekerd, dat dit Nr. 302
voertuig wel werd vervangen, maar
1' KAMER - 23 januari 1987
niet onmiddellijk, door het voertuig
dat de genoemde verweerder « ten
tijde van het litigieuze ongeval » ge- 1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
brmkte, dat aan eiseres evenmin
ARRESTEN - ALGEME:I;E BEGRIPPE!'.
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BELASTINGZAKEN - GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN PROVINCIERAAD - REDENEN - BEGRIP.

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN PROVINCIERAAD REDENEN - BEGRIP.
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naar de bestendige deputatie van de
provincie Oost-Vlaanderen.
23 januari 1987 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen,
raadsheer - Andersluidende conclusie
van de h. Krings, procureur-generaal (1)
- Advocaat: mr. W. Hendrickx, Antwerpen.

1" en 2" Niet naar vereis van art. 97 Gw.

met redenen omkleed, is de beslissing
van de bestendige deputatie van een
provincieraad die geen eigen motieven
bevat en zich ertoe beperkt te verwijzen naar de motivering die het gerecht
ontwikkeld heeft in een eerdere beslissing betreffende een overeenkomstig
bezwaar van dezelfde belastingschuldige voor een vorig dienstjaar.

Nr. 303
1'

KAMER -

23 januari 1987

1° INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING - BEDRIJFSI:-.JKOI\1STEN DOOR EEN WERKNEMER VOORGESCHOTEN
BEDRIJFSUITGAVEN VAN DE WERKGEVER
VERDOKEN BEZOLDIGING - BEWIJS.

(FATTA T. STAD ANTWERPEN)

2° INKOMSTENBELASTINGEN ARREST

(A.R. nr. F 1310 N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 26 september 1985
gewezen door de bestendige deputatie van de Provincieraad van Antwerpen;
Over het ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van artikel
97 van de Grondwet, dat vereist dat elk
vonnis met redenen is omkleed :

Overwegende dat de bestreden beslissing aan dat vereiste niet voldoet, nu het geen eigen motieven
bevat en zich ertoe beperkt « te verwijzen naar de motivering die (de
bestendige deputatie) ontwikkelde
in haar (eerdere beslissing ...) betreffende het overeenkomstig bezwaar voor (een) vorig dienstjaar »;

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

AANSLAGPROCEDURE - BEWlJSVOERING - VERMOEDENS - DOOR EEN WERKNEMER VOORGESCHOTEN BEDRIJFSUITGAVEN VAN DE
WERKGEVER - VERDOKEN BEZOLDIGING
BEWIJSLAST.

3° BEWIJS -

BELASTINGZAKEN - VERMOE·
DENS - FEITELIJKE VERMOEDENS - VAST
TE STELLEN FElT- TOEZICHT VAN HET HOF

1• en 2" Art. 26 W.I.B. stelt ten voordele

van de werknemer een weerlegbaar
vermoeden in dat de sommen die hem
worden uitgekeerd als terugbetaling
van de door hem voorgeschoten bedrijfsuitgaven (1) ~·an de werkgever,
Nota arrest nr. 302 :
(1) Het O.M. was van oordeel dat de verwijzing naar de redenen van de beslissing waarvan de tekst in het dossier aanwezig was, als
redengeving van de bestreden beslissing volstond.
Nota arrest nr. 303 :
(1} Het arrest bepaalt dat het moet gaan om
voorgeschoten werkelijke bedrijfsmtgaven.
Het woord « werkelijke » kan evenwel dubbelzinnig zijn. Zo het woord « werkelijke » betekent dat het moet gaan om uitgaven die werkelijk gebeurd zijn, dan is de regel juist; maar
als daarmee bedoeld wordt dat het moet gaan
om uitgaven die werkelijk voor het bedrij£ bestemd waren, dan past het woord hier niet.
Zelfs als de uitgaven door de fiskus als bedrijfsuitgaven worden verworpen, zal de terugbetaling ervan aan de werknemer niettemin
niet als bezoldiging worden beschouwd.

658

HOF VAN CASSATIE

geen bezoldigingen uitmaken; de administratie mag bewijzen dat de toegekende vergoedingen in werkelijkheid
een verdoken bezoldiging zijn (2).
3" De feitenrechter stelt op onaantastba-

re wijze het bestaan vast van de feiten
waarop hij steunt; de gevolgen die hij
daaruit afleidt als feitelijke vermoedens worden door de wet aan zijn oardee] en beleid overgelaten en het is
niet vereist dat die vermoedens noodzakelijk uit die feiten volgen; het is
voldoende dat ze eruit kunnen volgen
(3).
(DUBRULLE
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1336 NF)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 januari 1986 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 780 van het Gerechtelijk Wethoek, 26, inzonderheid laatste lid, 245,
246 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 1315, 1349 en 1353 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest overweegt : « dat de
bestreden beslissing werd opgebouwd op
de vaste gegevens gevonden op de inlichtingsfiches opgemaakt ter gelegenheid van het onderzoek van de fiscale
toestand over dezelfde aanslagjaren bij
de werkgever, waaruit bleek dat belangrijke bedragen (...) aan de eiser waren
uitgekeerd zonder dat het bewijs aanwezig was dat het ging om kosten eigen
aan de werkgever », en oordeelt « dat
derhalve, in zoverre de werkgever het
bewijs niet !evert dat de door hem aan
eiser uitbetaalde vergoedingen een teruggave zijn van kosten die hem eigen zijn
en deze laatste niet aantoont dat de hem
vergoede kosten werkelijk daaraan werden besteed, deze in hoofde van de werknemer moeten beschouwd worden als
een belastbare bezoldiging »,
(2) Cass., 30 okt. 1986 (A.C., 1986-87, supra,
nr. 131).
(3) Cass., 5 nov. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 164)
en de cone!. van proc.-gen. Dumon in Bull. en
Pas., 1982, I, 324 e.v.

Nr. 303

terwijl, eerste onderdeel, artikel 26,
laatste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen vermoedt dat de
sommen door de werkgever aan zijn bediende overgemaakt, als terugbetaling
van uitgaven die eigen zijn aan de werkgever, niet in aanmerking te nemen zijn
onder de belastbare bezoldiging van de
bediende, zodat het bestuur deze bedragen slechts mag belasten op voorwaarde
dat en in zover het bewijst dat de toekenning ervan als terugbetaling van uitgaven eigen aan de werkgever fictief is,
en dat het in werkelijkheid gaat om vermomde inkomsten, en dat, wanneer zowel de werkgever als de werknemer verklaren dat het werkelijk gaat om de
terugbetaling van kosten eigen aan de
werkgever (die de verantwoordelijkheid
van deze bewering op zich neemt jegens
het fiscaal bestuur op het gebied van de
te leveren rechtvaardiging van hun karakter van beroepsuitgaven), deze
bewijslevering mag niet worden geput
uit de loutere bewering - al dan niet gegrond op het gebied van de feiten - dat
het bewijs niet is geleverd dat het zou
gaan om uitgaven eigen aan de werkgever; het arrest aldus stoelt op een petitio
principii (petition de principe), en ten
laste van de werknemer het bewijs legt
dat de door de werkgever gestorte en
aangegeven sommen, als terugbetalingen
van uitgaven die hem eigen zijn, geen
belastbare bezoldiging uitmaken (schending van de bepalingen van het Wetboek
van de lnkomstenbelastingen en van de
in het middel aangewezen bepalingen
van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, uit de overweging
dat noch de werknemer - die trouwens
niet gehouden is tot bewijsvoering in deze materie - noch de werkgever elementen overleggen die het mogelijk rnaken het karakter « van daadwerkelijke
uitgaven eigen aan de werkgever » zelfs indien men zou veronderstellen dat
ze juist is - niet noodzakelijk volgt,
door een vermoeden van de mens, wettelijk (aangewend), noch dat de kwestieuze
uitgaven als onbestaande moeten worden
beschouwd, noch - in ieder geval - dat
de bedragen overgemaakt aan de bediende niet betaald zijn ter terugbetaling van
dergelijke uitgaven, doch voor de bediende belastbare bezoldigingen uitmaken;
zodat geen noodzakelijk v~rband bestaat
tussen de vastellingen van het arrest en
het besluit dat het arrest hieruit afleidt
(schending van de artikelen 26 en 246
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, en tevens van de artikelen 1315,
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1349 en 1353 van het Burgerlijk Wethoek);

derde onderdeel, ...

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 26, 1°,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals het gold tot het
aanslagjaar 1975, luidde: « De bezoldigingen van personen als bedoeld
in artikel 20, 2°, omvatten: 1° de
jaarwedden, lonen, vergeldingen,
vergoedingen, met uitsluiting van
die verleend voor bdrijfsuitgaven,
(...) de extratoelagen, premies en aile andere bezoldigingen, hetzij vaste, hetzij veranderlijke, welke ook
hun benaming zij »; dat artikel 26,
als gewijzigd bij de wet van 5 januari 1976, bepaalde: « Tot de in artikel
20, 2°, a, bedoelde bezoldigingen behoren, ongeacht de schuldenaar, de
benaming en de wijze waarop ze
worden vastgesteld en toegekend, aile beloningen die voor de werknemer de opbrengst vertegenwoordigen van arbeid in dienst van een
werkgever. Daartoe behoren inzonderheid: 1° wedden, lonen, commissies, gratificaties, premies, vergoedingen en alle andere soortgelijke
beloningen, met inbegrip van fooien
en toelagen die, zelfs toevallig, uit
hoofde of ter gelegenheid van het
uitoefenen van de beroepswerkzaamheid werden verkregen; (... )Tot
de bezoldigingen behoren niet de
vergoedingen bekomen als terugbetaling van werkelijke uitgaven die
aan de werkgever eigen zijn »;
Overwegende dat artikel 26 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen ten voordele van de werknemer een weerlegbaar vermoeden
instelt dat de sommen die hem worden uitgekeerd als terugbetaling van
door hem voorgeschoten werkelijke
bedrijfsuitgaven van de werkgever,
geen bezoldiging uitmaken; dat de
administratie het recht heeft te bewijzen dat de toegekende vergoedingen in werkelijkheid een verdoken
bezoldiging zijn;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser, buiten de door hem

659

aangegeven
bezoldigingen
van
450.152 frank (aanslagjaar 1975),
499.916 frank (aanslagjaar 1976),
564.609 frank (aanslagjaar 1977) en
541.995 frank (aanslagjaar 1978), van
zijn werkgever nog de navolgende
sommen ontving : 622.441 frank
(aanslagjaar 1975), 510.087 frank
(aanslagjaar 1976), 350.000 frank
(aanslagjaar 1977) en 250 000 frank
(aanslagjaar 1978);
Overwegende dat het arrest vooropstelt dat de te beslissen betwisting de kwestie betreft of de voormelde sommen die eiser naast zijn
loon had ontvangen, bezoldigingen
dan wel terugbetaling van werkeIijke uitgaven eigen aan de werkgever zijn;
Dat het arrest dienaangaande onder meer vaststelt : dat, met betrekking tot de door eiser voorgeschoten
bedragen betreffende uitgaven die
eigen zouden zijn aan de werkgever,
bij Iaatstbedoelde slechts bewijsstukken werden gevonden voor
12.947 frank en 17.066 frank - die
door verweerder werden aanvaard;
dat de werkgever voor de overige
bewij sstukken naar eiser verwees,
maar dat deze er geen voorlegde;
dat, waar er ook sprake was van
forfaitaire bedragen, niet gemeld
werd waarop die sloegen; dat bovendien uit de stukken van het dossier
blijkt dat de autokosten, die eiser
als handelsvertegenwoordiger had,
rechtstreeks door zijn werkgever
werden gedragen;
Overwegende dat het arrest, op
grond van die feitelijke gegevens,
besluit « dat de administratie terecht heeft geoordeeld dat de van de
werkgever ontvangen en niet aangegeven sommen- op 12.947 frank en
17.066 frank na - vermomde inkomsten uitmaken »;
Dat het aldus impliciet en wettig
beslist dat de administratie bewezen
heeft dat de litigieuze sommen in
werkelijkheid vermomde bezoldigingen waren;
Overwegende dat de in het middel
aangevochten consideransen voor de
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wettelijke verantwoording van de
beslissing niet noodzakelijk zijn;
Overwegende dat voor het overige
de feitenrechter op onaantastbare
wijze het bestaan vaststelt van de
feiten waarop hij steunt, en dat de
gevolgen, die hij daaruit afleidt als
feitelijke vermoedens, door de wet
aan zijn oordeel en beleid worden
overgelaten; dat, in strijd met wat
eiser stelt, niet vereist is dat de vermoedens die uit de vastgestelde feiten worden afgeleid, « noodzakelijk » uit die feiten volgen, maar
voldoende is dat ze eruit kunnen
volgen;
Dat de onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
23 januari 1987 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Rauws, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal - Advocaten : mrs. de Longueville, Brussel, en De

1" Hoewel d<:J rechter de feiten die hij als

feitelijke vermoedens in aanmerking
neemt, op onaantastbare wijze vaststelt en de gevolgtrekkingen daaruit
aan zijn oordeel en beleid worden
overgelaten, gaat het Hof na of de
rechter het rechtsbegrip « feitelijke
vermoedens » niet heeft miskend of
gedenatureerd en o.m. of hij uit de gedane vaststellingen geen gevolg heeft
getrokken dat op grand daarvan onmogelijk kan worden verantwoord (1).
2" Nietnieuw is, in beginsel, het middel

dat, ook al raakt het niet de openbare
orde, schending aanvoert van een
wetsbepaling waarvan de bestreden
beslissing toepassing heeft gemaakt
(2).

3" Een vennoot in een personenvennoot-

schap met beperkte aansprakelijkheid
die daarin een activiteit uitoefent om
het kapitaal dat gedeeltelijk het zijne
is, te doen renderen, is als erkend vennoot zelfstandige voor de toepassing
van het sociaal statuut der zelfstandigen (3). (Art. 3, § 1, eerste lid, K.B.
nr. 38 van 27 juli 1967 .)

(CANNE, «VAN ROME» P.V.B.A. T. RIJKSDIENST
VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN)
ARREST ( verta]ing)

Bruyn.

(AR. nr. 7663)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 september 1985
door het Arbeidshof te Bergen gewezen;

Nr. 304
3• KAMER - 26 januari 1987

1° BEWIJS -

FEITEL!JKE VERMOEDENS
BURGERLIJKE ZAKEN - TOEZICHT VAN HET
HOF.

2° CASSATIEMIDDELEN ZAKEN -

BURGERIJKE

NIEUW MIDDEL.

3" SOCIALE ZEKERHEID

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1349, 1353 van het
Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 20, 2", c, als gewijzigd bij
artikel 15, 2", van de wet van 5 januari
1976, 63, v66r de wijziging ervan bij artikel 14 van de wet van 8 augustus 1980 en
als gewijzigd bij artikel 14 van de wet
van 8 augustus 1980, van het Wetboek

SOCIAAL
STATUUT DER ZELFSTANDIGEN - HOEDANIGHEID VAN ZELFSTANDIGE- WERKEND VENNOOT IN EEN PERSONENVENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHETD.

(1) Cass., 10 feb. 1983,
(A.C., 1982-83, nr. 334).

A.R.

nr.

6775

(2) Cass., 19 jan. 1978 (A.C., 1978, 608) en de

noot 1.
(3) Cass., 2 feb. 1981,
(A.C., 1980-81, nr. 330).

A.R.

nr.

2847

I_ T-_
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van de Inkomstenbelastingen, 2, 3, § 1,
eerste en tweede lid, als gewijzigd bij artikel 50 van de wet van 24 december
1976, 6, als gewijzigd bij artikel 3 van de
wet ve.n 6 februari 1976 en 7, 1°, als gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 6 februari 1976, van het koninklijk besluit
nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en 97 van de Grondwet,
doordat, om te zeggen dat de eerste eiseres voor de jaren 1977 tot 1981 de hoedanigheid van werkend vennoot heeft en
om bijgevolg het beroepen vonnis te bevestigen waarbij de Arbeidsrechtbank te
Charleroi de eiseressen hoofdelijk had
veroordeeld om aan verweerder het bedrag van 200.698 frank plus de gerechtelijke interest te betalen, het arrest, na te
hebben vastgesteld dat de eerste eiseres
124 van de 250 aandelen in de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft, dat zij elk litigieus jaar
120.000 frank heeft ontvangen, dat die inkomsten werden aangegeven als medehelpende echtgenoot van een zelfstandige, en na te hebben gezegd dat krachtens artikel 63 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen • een gedeelte van
de in artikel 20.1, 2, c, en 3, bedoelde bedrijfsinkomsten kan worden toegekend
aan de echtgenoot die de belastingplichtige in de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteit werkelijk helpt •, beslist dat de
eerste eiseres « dus wordt geacht gedurende die vijf jaar werkelijke prestaties
te hebben verricht voor rekening van de
vennootschap, ongeacht of zij door haar
man is betaald », en dat • de echtgenote
die werkzaam is in een vennootschap
waarvan haar man zaakvoerder is en
waarin zij aandelen bezit, vermoed
wordt, door haar werk in de vennootschap, die vennootschap belangrijker te
willen maken en aldus haar eigen kapitaal te willen doen renderen en meer
winst te behalen door haar medewerking •,
terw1jl, om een werkend vennoot in
een personenvennootschap met beperkte
aansprakelijk en dus aan het sociaal statuut van de zelfstandigen onderworpen
te zijn, met uitsluiting van de hoedanigheid van helper, het niet voldoende is
aandelen in de vennootschap te bezitten,
daarin een activiteit uit te oefenen en
een gedeelte van de winsten te ontvangen; ook vereist is dat die activiteit
wordt uitgeoefend om het kapitaal te
doen renderen en dat bijgevolg het gedeelte van de winsten om die reden
wordt toegekend; al die voorwaarden vervuld moeten zijn;
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terwi]1, eerste onderdeel, het arrest,
door uit de feiten dat de eerste eiseres
gedurende de jaren 1977 tot 1981 elk jaar
van haar man 120.000 frank heeft ontvangen met toepassing van artikel 63
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, en dat die inkomsten werden
aangegeven als medehelpende echtgenoot van een zelfstandige, hetgeen veronderstelt dat zij haar man werkelijk
helpt, de gevolgtrekking af te leiden dat
• zij dus wordt geacht gedurende die vijf
jaar werkelijk prestaties te hebben verricht voor rekening van de vennootschap, ongeacht of zij door haar man is
betaald •, het begrip feitelijk vermoeden
vervormt door een gevolgtrekking af te
leiden, namelijk de tewerkstelling van de
eerste eiseres voor rekening van de vennootschap, zonder enig verband met de
vastgestelde feiten, namelijk de werkelijke hulp die zij aan haar man verstrekte waarvoor zij 120.000 frank per jaar
ontving en die de toepassing van artikel
63 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen rechtvaardigde; nu die feiten
helemaal geen verband houden met de
eruit afgeleide gevolgtrekking, het arrest, dat trouwens geen enkele argumentatie geeft om die gevolgtrekking te kunnen maken, de in het middel aangewezen artikelen 1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk
Wetboek schendt;
tweede onderdeel, het in artikel 63 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bedoelde gedeelte van de bedrijfsinkomsten moet worden toegekend als tegenprestatie van een werkelijke hulp
aan de belastingplichtige die dat gedeelte is verschuldigd, en niet aan een derde;
het arrest, dat vaststelt dat de eerste eiseres 120.000 frank als inkomsten van
medehelpende echtgenote van haar man
heeft ontvangen met toepassing van
voormelde bepaling, niet wettig heeft
kunnen beslissen dat zij werkelijk prestaties verrichtte voor rekening van de
vennootschap, daar de werkelijke hulp
aan de belastingplichtige, dit wil zeggen
haar man, de volstrekte voorwaarde is
voor de toekenning van een gedeelte
(schending van artikel 63 van het Wethoek van de lnkomstenbelastingen v66r
de wijziging ervan bij artikel 14 van de
wet van 8 augustus 1980);
derde onderdeel, de eiseressen in hun
appelverzoekschrift en in hun in hoger
beroep genomen conclusie uitdrukkelijk
aanvoerden dat in de balansen van de
vennootschap geen enkele vergoeding
(dividend) wordt toegekend voor aande-

662

HOF VAN CASSATIE

len waarvan alleen de eerste eiseres eigenares zou zijn, en dat « zij, met des te
meer reden, geen gedeelte van de winsten ontvangt wegens een activiteit die
is verricht om het kapitaal te doen renderen »; het arrest, dat enkel vermoedt
dat de eerste eiseres door haar medewerking grotere winsten wilde behalen, zonder uitdrukkelijk vast te stellen dat dergelijke winsten haar werkelijk waren
toegekend, zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt, nu het niet in feite en in
rechte onderzoekt of voldaan is aan aile
voorwaarden om een werkend vennoot te
zijn en, bijgevolg, aan de voorwaarden
om onder het sociaal statuut van de zelfstandigen te vallen (schending van de artikelen 20, 2", c, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, als gewijzigd bij
artikel 15, 2", van de wet van 15 januari
1976, 2, 3, § 1, eerste en tweede lid, als
gewijzigd bij artikel 50 van de wet van
24 december 1976, 6, als gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 6 februari 1976,
en 7, 1", als gewijzigd bij artikel 4 van de
wet van 6 februari 1976, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967); het
arrest althans niet regelmatig met redenen is omkleed, daar het steunt op een
!outer vermoeden dat de eerste eiseres
grotere winsten wilde behalen, en het
dus geen rekening houdt met de conclusie waarin werd aangevoerd dat de eerste eiseres geen winsten ontving (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerder tegen het
eerste en tweede onderdeel van het
middel opgeworpen en hieruit afgeleid dat ze zonder belang zijn :
Overwegende dat verweerder aanvoert dat het beschikkende gedeelte
van het arrest wettelijk verantwoord
blijft op gronden die in deze beide
onderdelen niet worden bekritiseerd; dat, volgens verweerder, het
arrest in die gronden oordeelt dat
de eerste eiseres werkzaam is in de
vennootschap waarvan haar man
zaakvoerder is, hetgeen de eiseressen in de eerste twee onderdelen
van hun middel precies betwisten;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de eerste eiseres en haar
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man de oprichtingsakte van de vennootschap, tweede eiseres, hebben
ondertekend, dat de eerste eiseres
<< 124 aandelen heeft en dat haar
man de zaakvoerder van de vennootschap is »; dat het arrest, nadat
het de inhoud van artikel 63 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen in herinnering heeft gebracht,
erop wijst dat eerste eiseres voor de
jaren 1977 tot 1981 << inkomsten als
medehelpende echtgenoot van een
zelfstandige heeft aangegeven » en
dat zij 120.000 frank per jaar heeft
ontvangen;
Overwegende dat het arrest, door
te zeggen dat de eerste eiseres << geacht wordt gedurende die vijf jaar
werkelijk prestaties te hebben verricht voor rekening van de vennootschap, ongeacht of zij door haar
man is betaald », uit de feiten die
het vaststelt, geen gevolgtrekkingen
afleidt die, wat hun grondslag ·betreft, niet zouden kunnen worden
gerechtvaardigd;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerder tegen het
tweede onderdeel van het middel opgeworpen en hieruit afgeleid dat de
grief inzake de schending van artikel 63 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen nieuw is :
Overwegende dat het tot staving
van een voorziening aangevoerde
middel, afgeleid uit de schending
van een wettelijke bepaling waarvan de rechter, volgens de gronden
van zijn beslissing, toepassing heeft
gemaakt, niet nieuw is;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, om
te beslissen dat de eerste eiseres
werkelijk prestaties verrichtte voor
rekening van de vennootschap, niet
enkel steunt op de vaststelling dat
zij « 120.000 frank als medehelpende
echtgenote van haar man heeft ontvangen, met toepassing van artikel
63 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen »; dat het arbeidshof
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Om die redenen, verwerpt de
er bovendien op heeft gewezen dat
de eerste eiseres en haar man de voorziening; veroordeelt de eiseresoprichtingsakte van de vennoot- sen in de kosten.
schap hebben ondertekend en dat
26 januari 1987 - 3• kamer - Voorzitde man zaakvoerder van de ven- ter : de h. Bosly, waarnemend voorzitter
nootschap is; dat het arbeidshof op - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkbasis van de eerste vaststelling, zon- luidende conclusie van de h. Duchatelet,
der schending van voormeld artikel, eerste advocaat-generaal - Advocaten :
heeft kunnen beslissen dat de eerste mrs. Dassesse en De Gryse.
eiseres haar man in de uitoefening
van zijn bedrijfsactiviteit werkelijk
hielp en, gelet op de laatste vaststellingen, daaruit heeft kunnen afleiden dat die « prestaties » waren verricht « voor rekening van de venNr. 305
nootschap »;
Wat het derde onderdeel betreft :
3' KAMER - 26 januari 1987
Overwegende dat het arrest, door
te zeggen dat de eerste eiseres
« vermoed wordt, door haar werk in
de vennootschap, die vennootschap 1° BESLAG- VATBAARHEID VOOR BESLAG
- BEDRAGEN UITGEKEERD ALS GENEESKUNbelangrijker te willen maken en alDIGE VERSTREKKINGEN TEN LASTE VAN DE
dus haar eigen kapitaal te willen
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING.
doen renderen en meer winst te behalen door haar medewerking »,om
te beslissen dat die vennoot de hoe- 2° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - GENEESKUNDIGE VERSTREKdanigheid van werkend vennoot
KINGEN - VATBAARHEID VOOR BESLAG heeft, aldus het door die werkende
BEDRAGEN UITGEKEERD ALS GENEESKUNDIvennoot nagestreefde doel in plaats
GE VERSTREKKINGEN TEN LASTE VAN DE
van het resultaat in aanmerking
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING.
neemt en impliciet maar zeker beslist dat de omstandigheid dat de 1" en 2" De bedr{igen uitgekeerd als geneeskundige verstrekkingen ten laste
betrokkene in feite geen winsten
van de ziekte- en invaliditeitsverzekeheeft ontvangen ten deze zonder bering kunnen niet worden overgedragen
lang is; dat het arrest derhalve anten zijn evenmin vatbaar voor beslaf!
woordt op de conclusie waarin de eiongeacht of die bedragen worden utiseressen aanvoerden dat de eerste
gekeerd aan personen die geneeskuneiseres geen winsten ontving en zijn
dige verzorging genieten dan wei aan
beslissing regelmatig met redenen
ziekenhuizen. (Art. 1410, § 2, 5",
omkleedt;
Ger.W.)
Overwegende dat de vennoot in
een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid die daarin
een activiteit uitoefent om het hem (• HllPITAUX SAINT-JOSEPH ET SAINTE-THEREV.Z.W. T. RIJKSDIENST VOOR SOgedeeltelijk toebehorende kapitaal SE ET I.M.T.R. »CIALE
ZEKERHEID)
te doen renderen, een werkend vennoot is en als zodanig onderworpen
ARREST ( vertaJing)
is aan het statuut van de zelfstandigen; dat niet vereist is dat hij win(A.R. nr. 7682)
sten heeft ontvangen; dat het arrest
door voornoemde vermeldingen derHET HOF; - Gelet op de beschikhalve zijn beslissing naar recht ver- king van de eerste voorzitter van 26
antwoordt;
november 1986, volgens welke deze
Dat het middel niet kan worden zaak door de derde kamer van het
Hof zal worden behandeld;
aangenomen;
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Gelet op het bestreden arrest, op
2 mei 1984 door het Hof van Beroep
te Brussel gewezen;

gerechtigden op geneeskundige verzorging dan wei aan ziekenhuizen
worden betaald;

Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 1410, § 2, 5°, van het
Burgerlijk Wetboek,

Overwegende dat het arrest derhalve niet zonder schending van
voormeld artikel 1410 heeft kunnen
beslissen dat eiseres zich er niet op
kon beroepen dat de door de ziekteen invaliditeitsverzekering uitgekeerde bedragen niet voor beslag
vatbaar waren;
Dat het middel gegrond is;

doordat het arrest beslist dat de onvatbaarheid voor beslag van de bedragen
uitgekeerd als geneeskundige verstrekkingen ten laste van de ziekte- en invaliditeitsverzekering alleen kan worden
aangevoerd door de natuurlijke personen
die genoemde verstrekkingen genieten,
terwijl de bedragen die door de ziekteen invaliditeitsverzekering als geneeskundige verstrekkingen worden uitgekeerd, niet voor beslag vatbaar zijn, zelfs
als ze, ter ontlasting van de verzekerde,
rechtstreeks aan de schuldeiser uit hoofde van de geneeskundige verstrekkingen
worden betaald :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerder opgeworpen en hieruit afgeleid dat het onderzoek van het middel het Hof
ertoe zou nopen feitelijke gegevens
nate gaan:
Overwegende dat uit de bewoordingen van het arrest volgt dat het
enkel betrekking heeft op de bedragen bedoeld in artikel 1410, § 2, 5",
van het Gerechtelijk Wetboek, dit
wil zeggen de bedragen die als geneeskundige verstrekkingen ten laste van de ziekte- en invaliditeitsverzekering worden uitgekeerd;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel zelf :
Overwegende dat artikel 1410, § 2,
5", van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de bedragen die als geneeskundige verstrekkingen ten laste van de ziekte- en invaliditeitsverzekering worden uitgekeerd, niet
voor overdracht of beslag vatbaar
zijn;
Overwegende dat die bepaling in
algemene bewoordingen is opgesteld
en geen onderscheid maakt naargelang de als geneeskundige verstrekkingen uitgekeerde bedragen aan de

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; verklaart dit arrest
bindend voor aile tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen; 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.
26 januari 1987 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Bosly, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: mevr. Charlier - GeJijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal - Advocaten : mrs. van Heeke en De Bruyn.
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KAMER -

26 januari 1987

1° VOORZIENING IN CASSATIE -

PERSONEN DOOR WIE CASSATIEBEROEP KAN
WORDEN INGESTELD - DIENSTPLICHT - BESLISSING VAN DE HOGE MILITIERAAD- CASSATIEBEROEP INGESTELD DOOR EEN ADVOCAAT, ZONDER BIJZONDERE VOLMACHT.

2° ADVOCAAT -

VOORZIENING IN CASSATIE - BESLISSING VAN DE HOGE MILITIERAAD - CASSATIEBEROEP INGESTELD DOOR
EEN ADVOCAAT, ZONDER BIJZONDERE VOLMACHT.
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3° VOORZIENING IN CASSATIE -

BESLISSING VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- DIENSTPLICHT - CASSATIEBEROEP NA
CASSATIEBEROEP IS UITGESLOTEN - CASSATIEBEROEP INGESTELD DOOR EEN ADVOCAAT, ZONDER BIJZONDERE VOLMACHT TWEEDE CASSATIEBEROEP INGESTELD DOOR
DE DIENSTPLICHTIGE.

4° DIENSTPLICHT-

UITSTEL OP MORELE
GROND - IN HET BUITENLAND VERBLJJVENDE DIENSTPLICHTIGE.

5° DIENSTPLICHT -

UITSTEL OP MORELE
GROND- DIENSTPLICHTIGE VAN TEN HOOGSTE DERTIG JAAR OUD - IN HET BUITENLAND VERBLIJVENDE DIENSTPLICHTIGE.

6° DIENSTPLICHT -

UITSTEL OP MORELE
GROND - DIENSTPLICHTIGE ZONDER RECHT
OP DE EERSTE VIJF UITSTELLEN - IN HET
BUITENLAND VERBLIJVENDE DIENSTPLICHTIGE.

1° en 2° Niet ontvankelijk is het cassatie-

beroep tegen een beslissing van de Hoge Militieraad, dat is ingesteld door
een op het tableau van de Orde of de
Jijst van de stagiairs ingeschreven advocaat, die geen bijzondere volmacht
heeft (1) .. (Art. 50 dienstplichtwetten;
artt. 2 en 440, tweede lid, Ger.W.)
3° In dienstplichtzaken kan een partij,

behalve bij toepassing van art. 40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken en in
het geval van regelmatige a/stand,
zich, in de regel, niet een tweede keer
in cassatie voorzien tegen een beslissing van de Hoge Militieraad, zelfs als
de tweede voorziening is ingesteld
v66r de verwerping van de eerste voorziening (2); ontvankelijk is niettemin
het cassatieberoep dat een dienstplichtige heeft ingesteld na een eerste voorziening die, zonder bijzondere volmacht, in zijn naam is ingesteld door
een op het tableau van de Orde of de
lijst van de stagiairs ingeschreven advocaat, mits het tweede cassatieberoep
is ingesteld binnen de termijn bepaald
bij art. 51, § 2, dienstplichtwetten. (Impliciet.)
4° De dienstplichtige, die in het buiten-

land verblijft, kan enkel uitstel genie(1) Zie Cass., 12 nov 1975 (A. C., 1976, 332).
(2) Cass., 11 feb. 1985, A.R. nr
(A.C., 1984-85, nr 346).

M 379 F

ten als hij behoort tot of is ingedeeld
bij een lichting genoemd naar een der
jaren waarin hij de leeftijd van negentien tot drieentwintig jaar bereikt.
(Art. 10, § 1, 8°, dienstplichtwetten.)
5° Indien hij meer dan drieentwintig

jaar oud is kan de dienstplichtige, die
in het buitenland verblijft, enkel uitstel genieten tot de leeftijd van ten
hoogste dertig jaar, als · hij werkelijk
en gewoonlijk verblijf houdt buiten
Europa. (Art. 10, § 4, 5°, dienstplichtwetten.)
6° De dienstplichtige, die in het buiten-

land verblijft en die wegens zijn leeftijd geen recht meer heeft op de eerste
vijf uitstellen, kan slechts worden vrijgelaten van dienst als hij, na de leeftijd van ten minste achttien jaar, zijn
werkelijke en gewone verblijfplaats
buiten Europa heeft. (Art. 12, § 1, 1°,
dienstplichtwetten.)

(VANDEREYD)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nrs. M 417 F en M 418 F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 20 oktober 1986
door de Hoge Militieraad gewezen;
Overwegende dat de onder de
nummers M 417 F en M 418 F op de
algemene rol van het Hof ingeschreven voorzieningen van 25 november
1986 en 28 novemDer 1986 tegen dezelfde beslissing zijn gericht; dat ze,
overeenkomstig artikel 1083 van het
Gerechtelijk Wetboek, dienen te
worden samengevoegd :
I. Op de voorziening van 25 november 1986 :
Overwegende dat de voorziening
is ingesteld bij een brief die voor
verzoeker door zijn raadsman, advocaat bij de balie van Brussel, is ondertekend;
Overwegende dat, krachtens de
artikelen 21, § 2, en 33, § 1, van de
gecoordineerde dienstplichtwetten,
de aa~vraag om uits:tel en vrijlating
van d1enst kan worden ingediend
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door een bijzonder gevolmachtigde
die ook hoger beroep kan instellen
tegen de beslissing van de militieraad;
Dat in dat geval artikel 12, § 2,
van het koninklijk besluit van 30
april 1962 tot regeling van de toepassing van de gecoordineerde
dienstpichtwetten bepaalt dat de volmacht, voorzien van de handtekening van de dienstplichtige, bij de
aanvraag dient te worden gevoegd;
Overwegende dat, wegens het persoonlijk karakter van de militieverplichtingen, de persoon die namens
de dienstplichtige een voorziening
instelt tegen de beslissing van de
Hoge Militieraad, zonder dat hij de
aanvraag om uitstel en vrijlating
heeft ingediend, moet aantonen dat
·hij een door de dienstplichtige ondertekende volmacht heeft gekregen;
Overwegende dat artikel 440,
tweede lid, van het Gerechtelijk
W etboek, dat bepaalt dat de advocaat als gevolmachtigde verschijnt
zonder dat hij van enige volmacht
moet doen blijken, behalve indien
de wet een bijzondere lastgeving
vereist, niet onverenigbaar is met de
bepalingen betreffende de rechtspleging in dienstplichtzaken;
Overwegende dat de raadsman
van de dienstplichtige niet aantoont
dat hij de volmacht heeft gekregen
om namens die dienstplichtige een
voorziening in te stellen;
Dat de voorziening van 25 november 1986 bijgevolg niet ontvankelijk
is;
II. Op de voorziening van 28 november 1986 :
Over het middel, hieruit afgeleid dat
de Hoge Militieraad de aanvragen om
uitstel en vrijlating van eiser heeft afgewezen,
terwijl eiser, nadat hij sedert zijn geboorte te Liidenscheid, waar zijn vader
Belgisch beroepsmilitair was, en dan van
1967 tot 1974 in Belgie had verbleven, sedert die tijd ononderbroken in Frankrijk
woont; hij, na zijn opleiding in het hotel-
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wezen, als maitre d'h6tel is beginnen
werken en ook een gezin heeft :

Overwegende dat uit de bestreden
beslissing blijkt dat eiser, die op 21
november 1962 is geboren en bij de
Iichting 1986 was ingedeeld, aan de
Hoge Militieraad vroeg, enerzijds,
om uitstel te bekomen overeenkomstig artikel 10, § 1, 8", van de gecoordineerde dienstplichtwetten, volgens
hetwelk de dienstplichtige die in het
buitenland verblijft een uitstel kan
bekomen zolang hij in aanmerking
komt voor het contingent van een
lichting genoemd naar een der j aren
waarin hij de leeftijd van 19 tot 23
jaar bereikt, en, anderzijds, om uitstel te bekomen als bedoeld in artikel 10, § 4, 5", van dezelfde wetten
voor ingeschrevenen die werkelijk
en gewoonlijk verblijf houden buiten Europa, alsmede om van dienst
te worden vrijgelaten, zoals in artikel 12, § 1, 1", van die wetten is bepaald voor de ingeschrevenen die,
wegens hun leeftijd, geen recht
meer hebben op de eerste vijf uitstellen en die gedurende ten minste
vijf jaar hun werkelijke en gewone
verblijfplaats buiten Europa hebben;
Overwegende dat de Hoge Militieraad die aanvragen heeft afgewezen
op grond : 1" « dat de betrokkene wegens zijn leeftijd geen recht meer
heeft op uitstel op de basis van artikel 10, § 1, 8"; dat hij immers de
leeftijd van 24 jaar zal bereiken in
de loop van het jaar van de lichting
waartoe hij behoort »; 2" << dat aan de
in de artikelen 10, § 4, 5", en 12, § 1,
1", gestelde voorwaarden niet is
voldaan; dat Frankrijk, waar verzoeker volgens zijn verklaringen sedert
meer dan tien jaar verblijft, immers
een aan Belgie grenzend land is »;
Dat de bestreden beslissing aldus
naar recht is verantwoord;
Overwegende dat het middel, in
zoverre het tot staving van de aanvragen om uitstel en vrijlating aanvoert dat eiser, die 24 jaar is, sedert
1974 in Frankrijk verblijft, niet kan
worden aangenomen;
Overwegende dat, voor het overige, de voorziening enkel feitelijke
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beschouwingen bevat die geen cassatiemiddelen zijn; dat de voorziening in zoverre niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen.
26 januari 1987 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Bosly, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. J.-M. De
Smet, Brussel.
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VERLATING VAN FAMILIE -

VEREISTEN TOT HET BESTAAN VAN HET MISDRIJFRECHTERLIJKE
BESLISSING
WAARTEGEN
GEEN VERZET OF HOGER BEROEP MEER
OPENSTAAT.

De tweemaandelijkse termijn, na verloop
waarvan het vrijwillig in gebreke blijven de uitkering tot onderhoud te beta/en strafbaar wordt, gaat in ongeacht
of de rechterlijke beslissing waardoor
de schuldenaar werd veroordeeld, aan
hem ook betekend werd; het volstaat
dat tegen die beslissing geen verzet of
hager beroep meer openstaat (1).

(J ... T.V ... )

ARREST

(A.R. nr. 942)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 september 1986
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
(1) Cass., 30 april 1951 (A.C., 1951, 502); 24
nov. 1958 (ibid., 1959, 261).
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I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen verweerder :

Overwegende dat eiseres, burgerlijke partij die niet in kosten van
die vordering is veroordeeld, geen
hoedanigheid heeft om tegen zodanige beslissing cassatieberoep in te
stellen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiseres:
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 391bis van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, en
gesteld als volgt : Ten onrechte heeft het
hof van beroep geoordeeld dat de strafbare periode pas een aanvang zou genomen hebben op 19 februari 1986, namelijk twee maanden na betekening van
het arrest van het Hof van Beroep te
Gent op 18 december 1985. Vermits immers deze rechterlijke beslissing op tegenspraak en in laatste aanleg werd gewezen, was ze niet meer vatbaar voor
verzet of hoger beroep, zodat de termijn
van twee maanden inging op de dag van
de rechterlijke beslissing zelf, zonder dat
daartoe vereist was dat de uitspraak betekend werd. Vermits het arrest van de
elfde kamer van het Hof van Beroep te
Gent (ARK 5301), waarbij P ... V... werd
veroordeeld tot betaling van een onderhoudsbijdrage aan zijn echtgenote, dateerde van 8 november 1985, nam de
strafbare periode een aanvang op 9 januari 1986, en niet op 19 februari 1986.
Hierbij dient vermeld dat V... sinds het
arrest van 8 november 1985 tot na 11
maart 1986 op geen enkel ogenblik zijn
onderhoudsverplichting is nagekomen :

Overwegende dat verweerder bij
arrest van 8 november 1985 door het
Hof van Beroep te Gent op tegenspraak werd veroordeeld om aan eiseres een uitkering tot onderhoud te
betalen vanaf 15 december 1981;
Overwegende dat, opdat de termijn van twee maanden bedoeld in
artikel 391bis van het Strafwetboek
een aanvang zou nemen, niet is vereist dat de rechterlijke beslissing
die tot betaling van een uitkering

668

HOF VAN CASSATIE

tot onderhoud veroordeelt, aan de
schuldenaar is betekend; dat het volstaat dat geen verzet of hager beroep ertegen meer openstaat;
Overwegende dat het bestreden
arrest, door te beslissen dat ten deze de strafbare periode een aanvang
neemt op 19 februari 1986, dit is
twee maanden na de betekening, op
18 december 1985, van het arrest
van het Hof van Beroep te Gent van
8 november 1985, artikel 391bis van
het Strafwetboek schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het hof
van beroep zich onbevoegd verklaart
om kennis te nemen van de civielrechtelijke vordering van eiseres en
uitspraak doet over de kosten van
die vordering; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; laat de kosten van de
betekening van de voorziening aan
het openbaar ministerie ten laste
van eiseres; veroordeelt eiseres en
verweerder ieder in de helft van de
overige kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
27 januari 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Vervloet - GeJijkluidende conclusie van ele h. D'Hoore,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. L.
Deceuninck, Gent.
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(VOLTALLIGE ZITTING)

1° CASSATIE -

STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL -
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ART. 441 SV. - CASSATIEBEROEP INGESTELD
NA VERWERPING VAN HET VROEGERE CASSATIEBEROEP VAN DE VEROORDEELDE - ONTVANKELIJKHEID - VEREISTEN.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
ARTT. 50 EN 53 - ARREST VAN HET EUROPEES HOF RECHTEN VAN DE MENS- CASSATIEBEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL
- ART. 441 SV. - CASSATIEBEROEP INGESTELD NA DE VERWERPING VAN HET VROEGERE CASSATIEBEROEP VAN DE VEROORDEELDE - ONTVANKELIJKHEID - VEREISTEN.

1" en 2" De aangifte van een beslissing

op de strafvordering tegen een beklaagde, gedaan op verzoek van de minister van Justitie overeenkomstig art.
441 Sv., maar na verwerping van de
door de beklaagde tegen die beslissing
gerichte voorziening, en gegrond op
een onwettigheid die de veroordeelde
grieft, is slechts ontvankelijk indien
het bestaan van de onwettigheid berust op feitelijke omstandigheden die
na het verwerpen van de voorziening
zijn geopenbaard of ontdekt, die blijken uit gegevens die extrinsiek zijn
aan de voordien door het Hoi van Cassatie gevoerde rechtspleging en waar"
van het Hoi derhalve destijds geen
kennis kon hebben; het bestaan van
zulk een omstandigheid blijkt niet uit
een arrest van het Europees Hoi voor
de Rechten van de Mens, dat enkel beslist over een rechtspunt waarover het
Hoi van Cassatie uitspraak deed bij
een vorig arrest (1).

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE DE CUBBER)

Advocaat-generaal J. Velu heeft in substantie gezegd:
1. Bij schrijven van 31 oktober 1985
heeft de minister van Justitie de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie
gelast bij het Hof, overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek van Strafvordering, aangifte te doen van het op 4 februari 1980 door het Hof van Beroep te
(1) Zie Cass., 18 mei 1983, A.R. nr. 2985
(A. C., 1982-83, nr. 517) en R. W., 1984-85, kol.
801 en de noot van H. Gilliams, en 16 april
1986, A.R. m. 4944 (A.C., 1985-86, nr 499); noot
R. Ergec, m J. T., 1987, blz. 445

r 1;
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Gent gewezen arrest, in zoverre dit, bij
de uitspraak op de strafvordering, De
Cubber Albert veroordeelt wegens verscheidene misdrijven, behalve in zoverre
het hem wegens het hem sub J van de
notitie nr. 3136/77 ten laste gelegde feit
veroordeelt tot fiscale geldboeten en in
zoverre het verbeurdverklaringen uitspreekt.
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aan dat die rechter voordien als onderzoeksrechter was belast met het gerechtelijk onderzoek dat ten grondslag lag
aan de tegen eiser ingestelde strafvordering, en dat, krachtens artikel 292 van
het Gerechtelijk Wetboek, nietig was het
vonnis dat was geveld door een rechter
die reeds voordien in de uitoefening van
een ander rechterlijk ambt van de zaak
kennis had genomen.

2. Op 29 juni 1979 werd De Cubber bij
Het Hof heeft het middel verworpen
een vonnis van de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde veroordeeld wegens op grond dat het naar recht faalde.
een eerste reeks feiten - voornamelijke
« Overwegende, zegt uw arrest van 15
valsheden en gebruik van valse stukken, april 1980, dat noch artilrel 292 van het
oplichtingen en verduisteringen - tot Gerechtelijk Wetboek, noch enige andere
een gevangenisstraf van vijf jaar en tot wetsbepaling een rechter verbiedt dee!
een geldboete van 1.500 frank, en we- uit te maken van het college van de corgens een tweede reeks feiten - helingen rectionele rechtbank dat kennis neemt
- tot een gevangenisstraf van een jaar van een zaak waarin hij als onderzoeksen 200 frank geldboete.
rechter is opgetreden; dat laatstgenoemHet aangegeven arrest bevestigt gro- de omstandigheid aileen noch artikel 6.1
tendeels dat vonnis. Het vermindert de van genoemd verdrag, noch de rechten
gevangenisstraf van vijf jaar en de geld- van de verdediging schendt. »
boete van 1.500 frank tot drie jaar gevanUw beslissing volgde dus de rechtgenis en 500 frank boete, bevestigt de ge- spraak van uw Hof zoals die o.a. luidde
vangenisstraf van een jaar en de geld- in uw arresten van 30 juni 1952 (3), 12
boete van 200 frank en spreekt boven- oktober 1964 (4) en 8 februari 1977 (5).
dien met eenparigheid van stemmen een
Die rechtspraak hebt u achteraf nog
gevangenisstraf van een maand en fiscale geldboeten uit wegens misdrijven die bevestigd bij uw arrest-Blaise d.d. 4 april
de correctionele rechtbank met andere 1984 (6), waarin het Hof heeft overwogen
strafbare feiten had doen samenhangen dat uit de enkele omstandigheid dat een
onder de - volgens het hof van beroep ·lid van de correctionele rechtbank dat
onterecht - overweging dat er eenheid aan de berechtiging van de zaak heeft
deelgenomen, in die zaak als ondervan strafbaar opzet aanwezig was.
De Cubber heeft zich in cassatie voor- zoeksrechter is opgetreden, niet viel af
zien. Het Hof heeft op die voorziening te leiden dat wettig gevreesd mocht woruitspraak gedaan bij arrest van 15 april den dat die rechter niet de waarborgen
1980 (2). In zoverre de voorziening ge- voor onpartijdigheid hood waarop iedere
richt was tegen de beslissing op de straf- beldaagde recht heeft en derhalve ook
vordering, werden zeven middelen voor- niet dat het recht van de beklaagde op
een onpartijdige rechterlijke instantie,
gedragen.
welk recht hem is gewaarborgd bij artiAileen het tweede en het vijfde middel kel 6 van het Europees Verdrag, was gezijn van belang bij de aangifte die thans schonden.
bij uw Hof is gedaan.
Tevens dient te worden gewezen op
Het tweede middel was afgeleid uit
schending van de artikelen 292 van het het vijfde middel, daar de gedeeltelijke
Gerechtelijk Wetboek en 6.1 van het Eu- vernietiging waartoe het heeft geleid, inropees Verdrag over de Rechten van de vloed heeft op de omvang van de vernieMens, alsmede uit miskenning van het tiging die op de onderhavige voorziening
zou moeten worden uitgesproken.
recht van verdediging.
Dat middel verweet aan het bestreden
arrest de bevestiging van het beroepen
(3) Arr. H.v. Verbr., 1952, 618, en Bull. en
vonnis, dat op 29 juni 1979 was geveld Pas., 1952, I, 702.
door de Correctionele Rechtbank te Ou(4) BuJI. en Pas., 1965, I, 155.
denaarde, waarin de h. Pilate, rechter in
die rechtbank, zitting had. Het voerde
(5) A. C., 1977' 645.

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

(2) Cass.,

nr 516).

15

april

1980

(A.C.,

1979-80,

(6) Cass., 4 april 1984, A.R. nr 2910
(A.C., 1983-84, nr 448) met de concl. van het

O.M., in Bull. en Pas., 1984, I
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Het vijfde middel was hieruit afgeleid
dat het bestreden arrest de verbeurdverklaring van bepaalde overtuigingsstukken had bevolen, zonder vast te stellen
dat de wettelijke voorwaarden daartoe
waren vervuld.
Nu het arrest, met bevestiging van het
beroepen vonnis, inderdaad verbeurdverklaringen heeft bevolen, zonder vast te
stellen dat de vereisten vervuld waren
waarvan artikel 42 van het Strafwetboek
die straf afhankelijk stelt, heeft uw Hof
dat middel gegrond verklaard.
Overigens heeft uw Hof ambtshalve
een middel aangevoerd dat over een ander punt tot gedeeltelijke cassatie van
het arrest heeft geleid. De gedeeltelijke
vernietiging dienaangaande is in de huidige stand van de rechtspleging eveneens van belang, in verband met de omvang van de op basis van artikel 441 van
bet Wetboek van Strafvordering uit te
spreken vernietiging.
Dat ambtshalve opgeworpen middel
was afgeleid uit schending van de artikelen 70, 72, 73, 85 en 89 van het Wetboek
van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
Het bestreden arr•-st had De Cubber
wegens de feiten vall de telastlegging J
(notitie nr. 3136177), namelijk de overtredingen omschreven in artikel 73, § 1, van
voormeld wetboek, veroordeeld tot « de
fiscale geldboete van tweemaal de ontdoken verschuldigde belasting over de toegevoegde waarde voor elke inbreuk ».
Het Hof van Beroep te Gent kon · De
Cubber wegens de bewezen verklaarde
overtredingen niet veroordelen tot betaling van de in artikel 70, § 1, van voormeld wetboek bedoelde geldboeten, daar,
volgens de artikelen 72, 85 en 89 van dat
wetboek, aan die geldboeten wordt voldaan via een dwangbevel dat is uitgevaardigd door een door de Koning aangewezen ambtenaar, zonder dat zij enig
verband houden met de strafvordering
van het openbaar ministerie.
Uw arrest van 15 april 1980 heeft dus
bet bestreden arrest gedeeltelijk vernietigd, in zoverre het, bij de uitspraak op
de strafvordering, De Cubber wegens de
telastlegging sub J van de notitie
nr. 3136177 veroordeelde « tot de fiscale
geldboete van tweemaal de ontdoken
verschuldigde belasting over de toegevoegde waarde voor elke inbreuk » en in
zoverre het verbeurdverklaringen heeft
uitgesproken.
" ... Uw Hof v:erwierp voor bet overige de
voorziening, bevaL dat. van het arrest

Nr. 308

melding zou worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing, veroordeelde De Cubber tot een
deel van de kosten, zegde dat er geen
grond bestond tot verwijzing, in zoverre
bet arrest de veroordeling tot betaling
van fiscale geldboeten vernietigde, en
verwees de aldus beperkte zaak naar bet
Hof van Beroep te Antwerpen voor zover
de beslissing van verbeurdverklaring
was vernietigd.
Het op 4 november 1981 door bet Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen arrest, uitspraak doende als gerecht op
verwijzing en binnen de perken waarin
de zaak aanhangig was gemaakt, wijzigde bet beroepen vonnis op bet punt van
de verbeurdverklaring en beval de teruggave van de litigieuze overtuigingsstukken aan de eigenaars ervan.
3. Ondertussen had De Cubber op 10
oktober 1980 bij de Europese Commissie
voor de Rechten van de Mens een rekwest (7) ingediend, waarbij hij betoogde
dat zijn zaak niet door een « onpartijdige
rechterlijke instantie »was behandeld, in
de zin van artikel 6.1 van bet Europees
Verdrag over de Rechten van de Mens,
op grond dat een van de rechters van de
Correctionele Rechtbank te Oudenaarde
die hem had veroordeeld, voordien in de
zaak als onderzoeksrechter was opgetreden.
Op 25 juli 1983 nam de Europese Commissie bet in artikel 31 van de Overeenkomst bedoelde rapport eenstemmig aan,
en sprak als haar mening uit dat de
zaak-De Cubber niet was behandeld door
een « onpartijdige rechterlijke instantie •, in de zin van artikel 6.1 van het
Verdrag en dat die bepaling derhalve
was geschonden.
De zaak werd in oktober 1983 door de
Commissie bij het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens aangebracht.
Door een arrest van 26 oktober 1984
beslist het Europees Hof dat de zaak-De
Cubber niet door een « onpartijdige rechterlijke instantie » was behandeld, zodat
Belgie artikel 6.1 van het Verdrag had
geschonden.
In dat arrest is de miskenning van het
recht op een onpartijdige rechterlijke instantie hieruit afgeleid dat De Cubber de
onpartijdigheid van de Correctionele
Rechtbank te Oudenaarde met reden
mocht betwijfelen omdat een rechter, die
voorheen in de zaak als onderzoeksrechter was opgetreden, het door die recht(7) Verzoekschl"ift nr. 9186/80.
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bank uitgesproken veroordelend vonnis
mede had gewezen.
lngevolge dat arrest heeft de minister
van Justitie de procureur-generaal bij
het Hof van Cassatie gelast bij uw Hof
aangifte te doen van het op 4 februari
1980 door het Hof van Beroep te Gent
gewezen arrest.
4. Die aangifte berust op verplichtingen die voor de Belgische Staat voortvloeien uit het arrest van het Europees
Hof van 26 oktober 1984 (8).
Eerst en vooral moge ik het Hof in
herinnering brengen welke die verplichtingen zijn.
Het arrest van het Europees Hof is gewezen op de basis van artikel 50 van het
Europees Verdrag over de Rechten van
de Mens, volgens hetwelk dat hoog
rechtscollege over de zaak zelf twee
soorten beslissingen kan wijzen, te weten:
- beslissingen over de vraag of « een
beslissing of maatregel welke door een
rechterlijke instantie of door enige andere instantie » van een Verdragsluitende
Staat is genomen « geheel of gedeeltelijk
in strijd is met de verplichtingen welke
uit dit verdrag voortvloeien »;
- in geval het Hof heeft verklaard
dat een beslissing of een maatregel van
een Verdragsluitende Staat het Verdrag
schendt en « het nationaal recht » van
die staat « slechts gedeeltelijk rechtsherstel ten aanzien van de gevolgen van deze beslissing of van deze maatregel toestaat •, beslissingen over de vraag of zo
nodig « aan de getroffen partij een billijke genoegdoening » moet worden toegekend (9).
(8) Europees Hof Rechten van de Mens, arrest-De Cubber, 26 okt. 1984, serie A, nr. 86.
(9) Het Europees Hof is dus niet bevoegd
om:
- de grondwettelijke, legislatieve of verordenende normen van de verwerende Staat te
vernietigen, op te heffen of te wijzigen en
evenmin om de individuele bes!issingen van
de administratieve, rechtsprekende of andere
autoriteiten van die staat te vernietigen, in te
trekken of te wijzigen (Arrest-Pakelli van 25
april 1983, se1·ie A, nr. 64, biz. 19, § 45; arrestMarckx van 13 juni 1979, serie A, nr. 31, biz.
215, §58; arrest-Dudgeon van 24 feb. 1983, serie A, nr. 59, biz. 8, § 15; raadpl. Opperste Gerechtshof van Oostenrijk, 29 jan. 1963 (Osterreichische Juristen-Zeitung 1963, biz. 328); zie
ook het verslag van het comite van deskundingen dat het Verdrag heeft opgemaakt (Rec.
des trav. prep., dl. II, biz. 503);
(Zie vervolg nota volgende kolom.)

-

-------------
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De beslissingen van de eerte categorie
zijn declaratoire rechtsprekende handelingen, d.w.z. rechtsprekende handelingen houdende een vaststelling i.v.m. de
vraag of de bij het geschil aangevoerde
algemene norm al dan niet op een gegeven toestand toepasselijk i~ (10).
Het door het Europees Hof te dezen
gewezen arrest behoort tot die eerste categorie.
(Vervolg nota van vorige kolom.)
- te eisen dat die staat bepaalde straf- of
tuchtrechtelijke sancties ongedaan maakt (arrest-Albert en Le Compte van 24 okt. 1983, serie A, nr. 68, biz. 6-7, § 9), bepaalde handelingen in te trekken (ibid.) of bepaalde maatregelen te nemen, zoals maatregelen ten einde
herhaling van de overtredingen van het Verdrag te voorkomen (arrest-Me Goff van 26 okt.
1984, serie A, nr. 83, biz. 27-28, §§ 30-31);
- te bevelen of aan te bevelen dat die Staat
bepaalde maatregelen neemt (arrest-Corigliano
van 10 dec. 1982, serie A, nr. 57, biz. 17, §53)
of bepaalde verbintenissen aangaat (arrestCampbell en Cosans van 22 maart 1983 (art.
50), serie A, nr. 60, biz. 9, §§ 15-16), bepaalde
verklaringen aflegt (arrest-Dudgeon van 24
feb. 1983 (art. 50), serie A, nr. 59, biz. 8, § 15),
of bepaalde handelingen desavoueert (arrest.Pakelli van 25 april 1983, serie A, nr. 6.;,,
biz. 19-29, § 45; arrest-Marckx van 13 juni 1979,
serie A, nr. 31, biz. 25, § 58; arrest-Dudgeon
van 24 feb. 1983, serie A, nr. 59, biz. 8, § 15);
- of zich uit te spreken over de verenigbaarheid, met het Verdrag, van de wijziging
van het recht van de verwerende Staat ingevolge het arrest waarbij de schending wordt
vastgesteld, hoewel het Hof die wijziging in
aanmerking kan nemen om uitspraak te doen
over de toekenning van de billijke genoegdoening (arrest-Dudgeon van 24 feb. 1983, serie A,
nr. 59, biz. 7-8, §§ 12 tot 15).
Maar het Europees Hof kan natuurlijk, in
de motivering van het arrest houdende vaststelling van de schending, concreet de verplichting definiilren die in het desbetreffende
geval op de verwerende Staat rustte. Het acht
zich bovendien bevoegd om over de gevolgen
van zijn arresten in de tijd aanwijzingen te geven.
In het arrest-Marckx van 13 juni 1979 heeft
het Hof, op grond van de interpretatie van het
Verdrag in het Iicht van de huidige omstandigheden, beslist dat het « beginsel van de rechtszekerheid dat noodzakelijk inherent is, zowel
aan het recht van het Verdrag als aan het
recht van de Gemeenschap, de Belgische Staat
ervan ontslaat juridische handelingen of situaties van v66r de uitspraak in de onderhavige
zaak, d.w.z. van v66r 13 juni 1979, weer op los- '
se schroeven te zetten » (arrest-Marckx van 13
juni 1979, serie A, nr. 31, biz. 26, § 58).
(10) GUGGENHEIM P., Traite de droit international public, dl. II, Geneve 1954, biz. 163, met
de verwijzingen gegeven il1 nqqt 21 eerste !id.
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De beslissingen van de tweede categorie zijn rechtsprekende prestatiehandelingen, d.w.z. rechtsprekende handelingen waarbij wordt vastgesteld welke
prestaties aan de in het ongelijk gestelde
partij worden opgelegd (11). Wanneer het
Hof vaststelt dat het Verdrag niet is nagekomen, kan het enkel, zo nodig, aan
de getroffen partij een billijke genoegdoening toekennen, onder bepaalde voorwaarden, inzake rechtspleging (12) en inzake de grond van de zaak (13), en zal
(11) GUGGENHEIM P., ibid., blz. 165.
(12) De voor de toepassing van art. 50 van
het Verdrag te voeren procedure is pas in 1972
vastgelegd in het reglement van het Europees
Hof. Zij wordt thans geregeld bij de artikelen
49, 53 en 54 van het reglement van 24 nov.
1982, dat van kracht is sinds 1 jan. 1983.
(13) Volgens de jurisprudentie van het Europees Hof is voor toekenning van een billijke
genoegdoening aan de gelaedeerde partij vereist dat althans de volgende vier grondvoorwaarden vervuld zijn :
- het bestaan van een overtreding van de
uit het Verdrag voortvloeiende verplichtingen;
- de onmogelijl<•leid om de gevolgen van
die overtreding voh•Jdig ongedaan te maken;
- het bestaan van een nadeel;
- het bestaan van een oorzakelijk verband
tussen de overtreding van het Verdrag en het
nadeel.
Krachtens art. 50 kan de billijke genoegdoening aan de getroffen partij enkel worden toegekend « indien het nationaal recht » van de
Verdragsluitende Staat van wie de maatregel
of de beslissing die de overtreding oplevert,
uitgaat, « slechts gedeeltelijk rechtsherstel ten
aanzien V!tn de gevolgen van de beslissing of
van die maatregel toestaat ».
Die voorwaarde hoeft niet al te strikt te worden begrepen : volgens de jurisprudentie van
het Europees Hof wordt daaraan voldaan niet
enkel in het geval dat, wanneer de aard van
de benadeling volledige opheffing van de gevolgen van de schending mogelijk maakt, het
nationaal recht van de verwerende Staat zulke
opheffing in de weg staat, maar oak in het geval dat de aard zelf van het nadeel een « restitutio in integrum » onmogelijk maakt. Daaruit
volgt dat, wanneer, wegens de aard van de benadeling, de gevolgen van de schending in
geen enkel rechtsstelsel volledig kunnen worden tenietgedaan, de ongegrondheid van de
vordering tot billijke genoegdoening niet kan
worden afgeleid uit de enkele omstandigheid
dat de getroffen partij vooraf een vordering tot
schadeloosstelling bij de verwerende Staat had
kunnen of moeten instellen (arrest-De Wilde,
Ooms en Versyp van 10 maart 1972, serie A,
nr 14, blz. 9-10, § 20; zie arrest-Ringeisen van
22 juni 1972, serie A, nr. 15, blz. 8, § 21; arrestNeumeister van 7 mei 1974, serie A, nr. 17, blz.
18, in fine; arrest-Konig van 10 maart 1980, se-
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het eventueel, in geval die genoegdoening bestaat in de betaling van een geldsam, vermelden op welke wijze de betaling zal geschieden (plaats, munt, niet
vatbaar voor beslag, enz.) (14).
Te dezen had De Cubber aan het Europees Hof een billijke genoegdoening gevraagd voor materiele en morele schade.
Daar de vraag niet in staat van wijzen
was, heeft het Europees Hof geoordeeld
dat de zaak diende te worden aangehouden en dat de latere procedure diende te
worden vastgesteld gelet op de mogelijkheid dat het tussen de Belgische Staat
en de betrokkene tot een akkoord kwam.
Het dispositief van het arrest van 26 oktober 1984, na te hebben beslist dat artikel 6.1 geschonden was, zegt dat de
vraag betreffende de toepassing van artikel 50 niet in staat van wijzen is, houdt
bijgevolg de zaak in haar geheel aan,
verzoekt de Belgische regering binnen
twee maanden het Hof schriftelijk haar
opmerkingen te doen toekomen over die
vraag en, met name, het Hof van elk akkoord tussen de regering en de betrokkene in kennis te stellen, houdt de latere
procedure aan en laat de beslissing inzake de dagstelling in voorkomend geval
over aan de voorzitter.
De verplichtingen die de Verdragsluitende Staten en dus voor de Belgische
Staat voortvloeien uit de beslissingen die
het Europees Hof in de uitoefening van
zijn bevoegdheid in betwiste zaken uitspreekt (15), vinden hun grondslag
hoofdzakelijk in artikel 53 van het Verdrag, dat luidt: « de Hoge Verdragsluitende Partijen verbinden zich ertoe zich
te houden aan de beslissingen van het
Hof in de geschillen waarbij zij partij
zijn ''·
Zoals ik reeds voor het Hof, in mijn
conclusie bij uw arrest van 14 april 1983

1------------------rie A, nr. 36, blz. 14-15, § 15; arrest-Sunday Times van 6 nov. 1980, serie A, nr. 28, blz. 8-9,
§ 13; arrest-Guzzardi van 6 nov. 1980, serie A,
nr. 39, blz. 41-42, § 113; arrest-Eckle van 21 juni 1983, serie A, nr. 65, blz. 7, § 13; arrest-De
Cubber van 26 okt. 1984, serie A, nr. 86,
blz. 20, § 37).
(14) Arresten-Ringeisen van 22 juni 1972, serie A, nr. 15, en van 23 juni 1973, serie A,
nr. 16.
(15) De adviezen die het Hof zou uitbrengen
in de uitoefening van de consultatieve bevoegdheid die het is toegekend door Protocol
nr. 2 hebben geen bindende kracht ten aanzien van de Verdragsluitende Staten.

________ I - ;:c=-------
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(16), heb uiteengezet, behelst de verbintenis, die Belgie en de overige Verdragsluitende Partijen hebben aangegaan om
zich te houden aan de beslissingen van
het Hof in de geschillen waarbij zij partij zijn, tegelijkertijd de verbintenis die
beslissingen uit te voeren en de verbintenis het gezag van het rechterlijk gewijsde ervan te erkennen.
5. Eerste verplichting : de verplichting
de arresten van het Europees Hof uit te
voeren.
De Verdragsluitende Staten hebben
eerst en vooral de verplichting om de arresten van het Europees Hof uit te voeren in de geschillen waarbij zij partij
zijn.
Een arrest van het Europees Hof uitvoeren betekent het dispositief daarvan
uitvoeren met inachtneming van de redenen die hieraan noodzakelijk ten grandslag liggen (17). Het arrest kan geen bindende kracht hebben voor redenen die
verder strekken dan het dispositief (18).
Het gaat in dat geval om een resultaatsverbintenis, d.w.z. om een verbintenis waarbij van de verwerende Staat enkel wordt geverd « dat hij zorgt voor een
bepaalde toestand, voor een bepaald resultaat, waarbij hij de daartoe aan te
wenden middelen zelf kiest », en niet om
een gedrags- of middelenverbintenis,
d.w.z. een verbintenis die aan de verwerende Staat wordt opgelegd « om hem te
(16) Cass., 14 april 1983, volt. zitt., A.R.
nr. 6789 (A.C., 1982-83, nr. 441).
(17) Vgl. met de definitie die het Internationaal Hof van Justitie in zijn arrest van 21
maart 1959 betreffende de zaak-Interhandel
heeft gegeven : « een bes!issing uitvoeren bestaat erin het dictum ervan ten uitvoer te leggen »; betreffende de stelling dat het dictum
van een arrest tot uitlegging, door het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen op
basis van art. 177 van het E.E.G.-Verdrag gewezen, moet worden verstaan in het Iicht van
de motieven : zie het arrest van 16 maart 1978,
zaak 135/77, Bosh/Haupt Zollamt. Hildesheim
(Verz., biz. 855, samenv. I, cfr., biz. 860) en in
de cone!. van adv.-gen. Warner.
Aangaande de vraag of de bindende kracht
van de internationale beslissing beperkt is tot
het dictum, of mag worden uitgebreid tot bepaalde redenen, leze men het recente werk
van A. EL OUALI, Effets juridiques de la sentence internationale, Parijs, 1984, biz. 74 tot 82,
alsmede de erin vermelde verwijzingen naar
auteurs en jurisprudentie.
(18) Consultatief advies van het Permanent
Internationaal Hof van Justitie van 16 mei
1925 betreffende de zaak van de Poolse Postdienst te Danzig (serie B , nr. 11, biz. 29-30).
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vragen dat hij een welbepaalde werkzaamheid verricht of zich daarvan onthoudt » (19).
Verscheidene recente arresten van het
Europees Hof, en met name het arrestDe Cubber van 26 oktober 1984, wijzen
er uitdrukkelijk op dat aan de verwerende Staat de vrijheid moet worden gelaten bij de keuze van de middelen die hij
in zijn rechtsorde zal aanwenden tot nakoming van zijn verplichting om het arrest uit te voeren (20).
Derhalve wordt de verplichting van de
verwerende Staat om het arrest van het
Europees Hof uit te voeren, overtreden,
telkens als, volgens de algemeen erkende algemene rechtsbeginselen, een internationale resultaatsverbintenis wordt geschonden. Wat de internationale aansprakelijkheid van de verwerende Staat
in verband met de verplichting om het
arrest van het Europees Hof uit te voeren betreft, is vooral van belang het resultaat dat die staat in feite bereikt, in
verhouding tot het resultaat dat die verplichting vereist (21).
Aangezien het gaat om het resultaat,
waarvoor de verwerende Staat binnen
het raam van de uitvoering van een arrest van het Europees Hof moet zorgen,
dient onderscheid te worden gemaakt
tussen twee categorieen van beslissingen: die welke verklaren dat het Verdrag is geschonden en die welke aan de
getroffen partij een billijke genoegdoening toekennen.
In het onderhavige geval zijn aileen de
eerste beslissingen voor ons van belang.
De arresten waarbij « Het Europees
Hof verklaart dat een beslissing of een
maatregel welke door een rechterlijke
instantie of door enige andere instantie
van een Verdragsluitende Staat is genomen, geheel of gedeeltelijk in strijd is

1------------------(19) Zie de artt. 20, 21 en 22 van hoofdstuk
II van het ontwerp van de Commissie voor Internationaal Recht die werden aangenomen
tijdens de 29ste zitting van die Commissie (Geneve, mei-juli 1977) en het verslag A/32/10, § 1,
commentaar op art. 1, § 1.
(20) Arrest-Marckx van 13 juni 1979, serie A,
nr. 31, biz. 25, § 58; arrest-Campbell en Cosans
van 22 maart 1983, serie A, nr. 60, biz. 9, § 16;
arrest-Guincho van 10 juli 1984, serie A, nr. 81,
biz. 16, § 36; arrest-De Cubber van 26 oktober
1984, serie A, nr. 83, biz. 28, § 31; arrest-Me
Goff van 26 oktober 1984, serie A, nr. 86,
biz. 20, § 35.
(21) Zie de commentaar op art. 21 van het
ontwerp van de Commissie voor lnternationaal
Recht, § 35.
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met de verplichtingen welke uit het Verdrag voortvloeien » zijn - zoals zoeven
is gezegd - declaratoir.
De verplichting om zodanig arrest uit
te voeren, dwingt de verwerende Staat,
en dus in casu de Belgische Staat, ertoe
in het kader van zijn nationaal recht
dusdanig op te treden dat aan de schending een einde wordt gemaakt en dat de
gevolgen ervan, in de mate van het mogelijke, volledig worden opgeheven.
Ik herinner het Hof eraan dat .dit resultaat niet automatisch wordt verkregen
door de enkele vaststelling, door het declaratoir arrest van het Europees Hof,
dat bet Verdrag door de verwerende
Staat is geschonden (22). Die vaststelling
kan op zichzelf niet ipso facto leiden tot
vernietiging, opheffing, intrekking, wijziging of verbetering van de normatieve of
individuele handeling van de Staat waardoor het Verdrag werd miskend. Niet aileen bevat bet Verdrag geen bepaling luidens welke de Verdragsluitende Staten
zich ertoe zouden verbonden hebben om
aan de arresten van het Europees Hof
zodanige draagwijdte toe te kennen (23),
maar bovendien bevestigt artikel 50 impliciet dat zodanig gevolg niet bestaat,
vermits men niet inziet waarom de opstellers van bet Verdrag zouden voorzien
hebben in bet geval dat bet voor het nationaal recht niet mogelijk zou zijn de
gevolgen van de niet-nakoming door de
Staat op te heffen, indien het arrest van
het Hof van rechtswege voor de interne
orde van die staat zou gelden (24).
In casu is de Belgische Staat verplicht
om in het kader van het nationaal recht
op te treden, zodanig dat een einde
wordt gemaakt aan de door het Euro(22) Zie de cone!. van het O.M. bij Cass., 14
april 1983, volt. zit., A.R. nr. 6789 (Bull. en
Pas., 1983. I, nr. 441).
(23) BuERGENTHAL T., « The effect of the European Convention on Human Rights on the
International Law of Member States », The
European Convention on Human Rights, Landen, 1965, biz. 78 e.v., inz. biz. 95 e.v.; zie de
cone!. van proc.-gen. W.J. Ganshof van der
Meersch bij Cass., 27 mei 1971 (Bull. en
Pas., 1971, I, 886), inz. biz. 912; VASAK K., La

Convention europeenne des droits de l'homme,
1964, biz. 86.
(24) GoLSONG H., « L'effet direct ainsi que le
rang en droit interne, des normes de Ia Convention europeenne des droits de l'homme et
des decisions prises par les organes institues
par celle-ci •, in Les recours des individus de-

vant les instances nationales en cas de violation du droit europeen, Brussel, 1987, blz. 69
e.v., i.h.b. biz. 82.
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pees Hof vastgestelde schending van artikel 6.1 en dat de gevolgen van die
schending in de mate van het mogelijke
worden opgeheven.
De Belgische Staat moet dus passende
maatregelen nemen om de vastgestelde
niet-nakoming te beeindigen en de gevolgen daarvan ongedaan te maken, maar
bij beeft de keuze van de middelen om
dat doel te bereiken. Wegens de zeer ruime beoordelingsmarge waarover de verwerende Staat voor die keuze beschikt,
laat de verplicbting om de declaratoire
beschikkingen uit te voeren een betrekkelijke vrijbeid toe.
De bijzondere problemen, die rijzen in
verband met de uitvoering van een arrest van bet Europees Hof waarbij wordt
verklaard dat het Verdrag is gescbonden,
kunnen zeer verschillend zijn al naargelang de vastgestelde schending is gebeurd in een handeling van wetgevende,
administratieve of juridictionele aard.
Wanneer, zoals ten deze, de schending
opgeleverd wordt door een juridictionele
handeling, vormt bet feit dat die bandeling in de regel in de nationale rechtsorde defintief gezag van gewij sde heeft gekregen het voornaamste struikelblok
voor de uitvoering van het arrest waarbij
die scbending wordt vastgesteld.
Weinig Staten bebben in hun wetgeving een bijzonder rechtsmiddel ingevoerd om een in kracht van gewijsde gegane jurisdictionele bandeling te doen
vernietigen of te wijzigen wegens een
door een arrest van het Europees Hof
vastgestelde onverenigbaarheid met bet
Verdrag (25).
In de meeste Verdragsluitende Staten
bestaat zodanig rechtsmiddel niet. Wat
Belgie betreft is, in de buidige stand van
de wetgeving, bet enige middel om de
gevolgen van een niet-nakoming, die
recbtstreeks voortvloeit uit een in kracbt
van gewijsde gegane juridictionele handeling, zoveel mogelijk ongedaan te rna·
ken bet beroep op de procedure van de
aangifte bij het Hof van Cassatie met
toepassing, wat de strafzaken betreft,
van artikel 441 van het Wetboek van
Strafvordering of, wat de burgerlijke zaken betreft, van artikel 1088 van het Gerecbtelijk Wetboek.
(25) Zie, in Noorwegen, de wet van 14 feb.
1969, nr. 9, houdende wijziging van § 414 van
het Wetboek van Strafvordering van 1887 en
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van 1915; in Zwitserland, art. 223 van het Wethoek van Strafvordering van het kanton Appenzell Rodes-exterieures van 30 april 1978.
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6. Tweede verplichting : de verplichting
het gezag van gewijsde van de arresten
van het Europees Hof te erkennen.
Belgie en de overige Verdragsluitende
Staten zijn bovendien verplicht het gezag van gewijsde van de arresten van
het Europees Hof te erkennen in de geschillen waarin zij partij zijn.
Het gezag van gewijsde van de arresten van het Hof behoort tot het wezen
zel£ van de rechtsprekende functie, of deze wordt uitgeoefend in de internationale
dan wei in de nationale rechtsorde (26).
Dat gezag wordt niet geregeld door de
bepalingen van de nationale wet, maar
door eigen regels, gegrond op verscheidene bepalingen van het Verdrag, voornamelijk de artikelen 50, 52 en 53 (27).
Het gezag is verbonden zowel aan het
dispositief van het arrest als aan de dragende gronden ervan (28).
Het gezag van gewijsde van de arresten van het Europees Hof heeft zowel
een positief als een negatief gevolg.
Een positief gevolg, in die zin dat het
arrest waarbij het Europees Hof verklaart dat een handeling van de verwerende Staat aldan niet een door het Verdrag opgelegde verplichting schendt, of
beslist dat er al dan niet gronden bestaan om aan de benadeelde partij een
billijke genoegdoening te geven, moet
worden geacht de waarheid te zijn : « res
judicata pro veritate habetur ».
Een negatief gevolg, in die zin dat zodanig arrest het opnieuw instellen van
de vordering in de weg staat : de exceptie van het rechterlijk gewijsde van de
arresten van het Europees Hof kan worden opgeworpen voor iedere rechter bij
wie een dergelijke vordering zou worden
aanhangig gemaakt. Ongetwijfeld is deze
exceptie het belangrijkste middel om het
gezag van gewijsde van de arresten van
het Hof aan te voeren voor de nationale
rechtscolleges.
Ik herinner het Hof eraan dat het gezag van gewijsde van de arresten van
(26) « Volgens een vast en algemeen erkend
rechtsbeginsel », aldus het consultatief advies
van het Internationaal Hof van Justitie van 13
juli 1954 over de gevolgen van de vonnissen
van het Tribunal administratif des Nations
Unies, « heeft een vonnis van een rechterlijk
college gezag van gewijsde en bindende kracht
tussen de partijen in het geschil » (Rec. C.I.J.,
1954, biz. 53).
(27) Zie ook de artt. 45 en 46 van het Ver-

drag.

(28) Zie supra, nr. 5, biz. 9.
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het Europees Hof beperkt is : het bestaat
aileen voor het geval dat tot de beslissing aanleiding heeft gegeven en geldt
niet erga omnes (29).
Het gezag van gewijsde van die arresten moet worden onderscheiden van het
gezag van de interpretatie, dat aileen
toekomt aan de rechtspraak van het Europees Hof, in zoverre dit de bepalingen
van het Verdrag uitlegt (30); dat gezag is
niet beperkt tot het geval waarin de beslissing werd gewezen.
Uw Hof heeft het gezag van de in het
arrest-De Cubber van 26 oktober 1984 gegeven interpretatie geeerbiedigd.
Op 23 januari 1985 kwam het op zijn
vroegere rechtspraak terug door te stellen dat « artikel 6.1 van het Verdrag
wordt geschonden door het, derhalve
nietige, vonnis van een correctionele
rechtbank die wordt voorgezeten door
een rechter die als onderzoeksrechter in
dezelfde zaak verslag heeft uitgebracht
voor de raadkamer die de verwijzing van
de verdachte naar de correctionele rechtbank heeft bevolen » (31).
Sedertdien is in verscheidene van uw
arresten beslist dat « het vonnis, uitgesproken door een correctionele rechtbank waarvan een van de rechters in dezelfde zaak als onderzoeksrechter is
opgetreden, artikel 6.1 schendt en derhalve nietig is » (32).
Die interpretatie hebt U zelfs uitgebreid tot het algemeen rechtsbeginsel
waarin het recht op een onpartijdige
rechter is neergelegd, ook als in de aan
uw oordeel onderworpen geschillen artikel 6.1 van het Verdrag geen toepassing
vond.

1----------------(29) Cone!. van proc.-gen. Duman bij Cass.,
21 jan. 1982 (Bull. en Pas., 1982, I, 623) en de
cone!. van het O.M. bij Cass., 14 april 1983,
A.R. nr. 6789 (ibid., 1983, I, nr. 441) en de gege-

ven verwijzingen.
(30) Over het begrip gezag- van gelnterpreteerde zaak van de arresten van het Europees
Hof zie de cone!. van het openbaar ministerie
bij Cass., 14 april 1983, A.R. nr. 6789 (Bull. en
Pas., 1983, I, nr. 441).
(31) Cass., 23 jan. 1985,
(A.C., 1984-85, nr. 302).

A.R.

nr.

4033

(32) Cass., 29 mei 1985, A.R. nr. 4301, volt.
zitt. (Bull. en Pas., 1985, I, nr. 592), en de
cone!. van adv.-gen. Piret, 25 sept. 1985, A.R.
nr. 4522 (ibid., 1986, I, nr. 4 7), 10 dec. 1985,
A.R. nr. 9084 (ibid., 1986, I, nr. 244), 28 jan.
1986, A.R. nr. 9672 (ibid., 1986, I, nr. 333) en 20
mei 1986, A.R. nr. 8670 (ibid., 1986, I, nr. 574).
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U hebt aldus in uw arresten van 23
mei 1985 en 16 oktober 1986 (33) beslist
dat het algemeen rechtsbeginsel waarin
het recht op een onpartijdige rechter is
neergelegd, wordt miskend wanneer aan
de beslissing wordt deelgenomen door
een rechter van wie terecht mag worden
gevreesd dat hij niet de waarborgen van
onpartijdigheid biedt waarop de justitiabele recht heeft, en dat zulks het geval is wanneer een of meer leden die
hebben deelgenomen aan de beslissing
waarbij de provinciale raad van de Orde
van Geneesheren tegen een geneesheer
een tuchtstraf uitspreekt, deelgenomen
hebben aan het onderzoek van de zaak
voordat werd beslist hem v66r de raad te
doen verschijnen.
In de thans besproken zaak houdt het
gezag van gewijsde van het arrest van
26 oktober 1984 van het Europees Hof in
dat de Belgische Staat ertoe gehouden is
als met de waarheid strokend te beschouwen de beslissing dat artikel 6.1
van het Verdrag is geschonden omdat
een rechter, die voorheen in de zaak als
onderzoeksrechter was opgetreden, deelgenomen heeft aan de veroordelende beslissing van de Correctionele Rechtbank
te Oudenaarde.
Bovendien volgt uit uw arrest van 15
april 1980 dat, onder voorbehoud van de
twee punten die tot een gedeeltelijke
cassatie hebben geleid, ook het arrest
van 4 februari 1980 van het Hof van Beroep te Gent gezag van gewijsde heeft
gekregen, welk gezag niet van rechtswege is tenietgedaan door het arrest van
het Europees Hof en impliceert dat de
beslissing, dat de rechtspleging die tot
veroordeling van De Cubber heeft geleid
regelmatig was en dat zij meer bepaald
artikel 6.1 van het Verdrag niet had geschonden, geacht moet worden met de
waarheid overeen te stemmen.
Ook hier is in de huidige stand van de
Belgische wetgeving de aanwending van
de procedure van aangifte bij het Hof
van Cassatie met toepassing van artikel
441 van het Wetboek van Strafvordering
of van artikel 1088 van het Gerechtelijk
Wetboek de enige mogelijkheid om, overeenkomstig de uit het Verdrag voortvloeiende verplichtingen, een einde te
maken aan het conflict tussen die twee
beslissingen die gezag van gewijsde hebben.
(33) Cass., 23 mei 1985, A.R. nr. 7145
(A.C., 1984-85, nr. 575), en 16 okt. 1986, A.R.
nr. 7609 (A.C., 1986-87, nr. 96).
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7. In de zaak-Piersack is voor de eerste maal de procedure van artikeel 441
van het Wetboek van Strafvordering toegepast als een manier om de gevolgen
van een door het Europees Hof vastgestelde schending van het Verdrag ongedaan te maken. Het Hof van Assisen van
Brabant had, bij arrest van 10 november
1978, Piersack wegens doodslag veroordeeld tot achttien jaar dwangarbeid. Bij
het arrest van 1 oktober 1982 had het
Europees Hof beslist dat de zaak van de
betrokkene niet was behandeld door een
« onpartijdige rechterlijke instantie », zodat Belgie artikel 6.1 van het Verdrag
had geschonden (34). Ofschoon uw Hof
voordien, bij arrest van 21 februari 1979
(35), de door Piersack tegen het arrest
van 10 november 1978 van het Brabantse
Hof van Assisen ingestelde voorziening
had verworpen, gaf de minister van Justitie in april 1983 aan de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie het bevel
om overeenkomstig artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering dat arrest
van het hof van assisen bij het Hof aan
te geven.
Rechtdoende op die aangifte vernietigde uw Hof bij het arrest van 18 mei 1983
(36) het bestreden arrest, alsmede de
proceshandelingen die gevolgd waren op
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij Piersack naar het
Hof van Assisen van de provincie Brabant was verwezen, en verwees het de
zaak naar het Hof van Assisen van de
provincie Henegouwen (37).
Uw arrest van 18 mei 1983 heeft, met
aanneming van de gronden van de vordering van het openbaar ministerie, de
rechtsgrondslag van de uitgesproken vernietiging als volgt toegelicht :
« Dit arrest (het arrest van 1 oktober
1982 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens) verplicht de Belgische
Staat om het gezag van het rechterlijk
(34) Europees Hof Rechten van de Mens, arrest-Piersack van 1 oktober 1982 (serie A,

nr. 53).

{35) Cass., 21 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 737)
(36) Cass., 18 mei 1983, A.R. nr. 2985
(A. C., 1982-83, nr. 517, en R. W., 1984-85, kol.
801, en de noot van H. Gilliams).
(37) Bij arrest van 7 okt. 1983 heeft het Hof
van Assisen van Henegouwen Piersack veroordeeld tot achttien jaar dwangarbeid, nl. dezelfde straf als die welke het Hof van Assisen van
Brabant had uitgesproken. Zie het arrest-Piersack (art. 50) uitgesproken op 26 okt. 1984 door
het Europees Hof Rechten van de Mens, serie
A, nr. 85.
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gewijsde van de uitspraak van het Europees Hof in deze zaak te erkennen en
om, zo het nationale recht het mogelijk
maakt, de gepaste uitvoeringsmaatregelen te nemen om de gevolgen van de
vastgestelde schending volledig ongedaan te maken.
De enige mogelijkheid die het nationale recht biedt om die gevolgen ongedaan te maken, is de procedure van aangifte bij het Hof van Cassatie met
toepassing van artikel 441 van het Wethoek van Strafvordering.
Het Hof van Cassatie, dat van zodanige aangifte kennis te nemen heeft, dient
derhalve het gezag van gewijsde te erkennen van het arrest van 1 oktober
1982 van het Europees Hof en dient bijgevolg te beslissen dat, nu Piersack geen
recht heeft gehad op een " onpartijdige
rechterlijke instantie " in de zin van artikel 6.1 van het Verdrag, de akten van de
rechtspleging voor het hof van assisen,
alsook het door dit hof gewezen arrest,
een schending inhouden van die bepaling en derhalve in strijd zijn met de wet
in de zin van artikel 441 van het Wethoek van Strafvordering "·
8. Die redengeving geldt eveneens in
de onderhavige zaak.
Het arrest van 26 oktober 1984 van het
Europees Hof verplicht dus de Belgische
Staat het gezag van gewijsde van het in
deze zaak door dat Hof gewezen arrest
te erkennen en om, zo het nationale
recht in die mogelijkheid voorziet, de
passende uitvoeringsmaatregelen te nemen ten einde de gevolgen van de vastgestelde schending volledig ongedaan te
maken.
Het enige middel dat het nationaal
recht biedt om die gevolgen ongedaan te
maken, is het beroep op de procedure
van artikel 441 van het Wetboek van
Strafvordering.
Uw Hof waarbij de zaak overeenkomstig die wetsbepaling aanhangig is gemaakt, dient derhalve het gezag van gewijsde van het arrest van 26 oktober
1984 van het Europees Hof te erkennen
en bijgevolg te beslissen dat, nu de heer
De Cubber geen recht heeft gehad op
« een onpartijdige rechterlijke instantie »
in de zin van artikel 6.1 van het Verdrag,
de voor de Correctionele Rechtbank te
Oudenaarde verrichte proceshandelingen, alsook het door die rechtbank op 29
juni 1979 geveld vonnis, die bepaling
hebben geschonden, in zoverre De Cubher op de strafvordering wordt veroordeeld, en derhalve in strijd zijn met de
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wet, in de zin van artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering. Het Hof
van Beroep te Gent heeft, door dat vonnis niet te vernietigen, de onwettigheid
ervan overgenomen, zodat het door dit
Hof op 4 februari 1980 gewezen arrest, in
zoverre het De Cubber op de strafvordering veroordeelt, moet worden vernietigd, met uitzondering van de reeds door
dit Hof bij arrest van 15 april 1980 vernietigde beschikkingen.
9. De vraag rijst of de omstandigheid
dat uw Hof, bij arrest van 15 april 1980,
de voorziening van De Cubber tegen het
aangegeven arrest op de essentitHe punten heeft verworpen ten deze toepassing
van artikel 441 van het Wetboek van
Strafvordering niet in de weg staat, te
meer nu uw Hof in voornoemd arrest
heeft verklaard het middel waarin De
Cubber om de reeds aangegeven redenen
schending aanvoerde van artikel 6.1 van
het Verdrag, in zoverre die bepaling het
recht op een onpartijdige rechterlijke instantie waarborgt, niet te kunnen aannemen.
Die vraag hangt samen met een meer
algemeen probleem, namelijk of de aangifte van de minister van Justitie ontvankelijk is wanneer die aangifte steunt op
een - voor de veroordeelde nadelige onwettigheid van een beslissing op de
strafvordering, terwijl een uit die zelfde
onwettigheid afgeleid middel, bij een
vroegere voorziening van de veroordeelde of van het openbaar ministerie, eerder al door het Hof ongegrond werd verklaard of impliciet verworpen.
10. Tot het arrest-Piersack van 18 mei
1983 (38) had uw Hof nog niet met dat
probleem te maken gehad.

De Belgische rechtsleer heeft er weinig aandacht aan geschonken.
In zijn openingsrede van 1 september
1964 over « de voorzieningen in het belang van de wet en de aangiften op bevel
van de minister van Justitie » (39), verwijst procureur-generaal Hayoit de Termicourt naar de oplossing die hieraan in
het Franse recht is gegeven.

1-----------------(38) Cass., 18 mei 1983, A.R. nr. 2985
1982-83, nr. 517).

(A.C.,

(39) Bulletin des arrets de la Cour de cassation, 1964, biz. 47-48, nr. 24.
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Herinnerend aan de rechtspraak van
het Franse Hof van Cassatie schrijft hij :
« Suivant celle-ci la demonciation est,
en principe, irrecevable (40). Toutefois il
est deroge a ce principe, si l'illegalite denoncee par le ministre ne pouvait etre
connue de la Cour, lorsque celle-ci statua
sur le pourvoi d'une partie, parce que
son existence resulte de circonstances revelees ou decouvertes ulterieurement,
c'est-a-dire d'elements extrinseques a la
procedure qui fut soumise ala Cour (41).
C'est la, assurement, une extension des
pouvoirs conferes a la Cour pour l'accomplissement de sa mission de controle;
car, appelee a verifier la legalite d'un jugement ou d'un arret, elle ne peut generalement connaitre d'elements de fait qui
ne sont constates ni par la decision attaquee ni par un acte de la procedure qui
l'a precedee.
Sans doute, la jurisprudence a-t-elle
voulu, sur ce point aussi, donner de !'article 441 du Code d'Instruction criminelle, une " interpretation extensive " en
faveur des condamnes. •
(40) Cass. fr., 6 feb. 1904 (Bull. crim., 1904,
nr. 81); 23 nov. 1907 (Bull. crim., 1907, nr. 471).
Zie ook DAL., Rep. dr. crim., v" Cassation,
nr. 451 (verwijzingen van de aangehaalde passage).
Vertaling: « Volgens die rechtspraak is de
aangifte in beginsel niet ontvankelijk. Nochtans wordt van dat beginsel afgeweken, als het
Hof ten tijde van de uitspraak over de voorziening van een der partijen niet bekend kon zijn
met de door de minister aangegeven onwettigheid, omdat het bestaan ervan volgt uit omstandigheden die pas achteraf gebleken of aan
het Iicht zijn gekomen, d.w.z. uit gegevens die
niet aan het Hof waren voorgelegd. Ontegensprekelijk worden hierdoor de bevoegdheden
uitgebreid die het Hof voor de vervul!ing van
zijn toetsingsopdracht zijn toegekend, want als
het de wettigheid van een vonnis of arrest
moet nagaan, mag het in de regel geen kennis
nemen van feitelijke gegevens die noch door
de bestreden beslissing noch door een daaraan
voorafgaande akte van rechtspleging zijn vastgesteld.
Ongetwijfeld heeft de rechtspraak, ook op
dit punt, aan artikel 441 van het Wetboek van
Strafvordering een " ruime interpretatie " in
het voordeel van de veroordeelden willen geven. »
(41) Voorbeelden van gegevens die geen verband houden met de voor het Hof gevoerde
procedure inzake de voorziening van de partijen zie men in Cass., fr., 17 jan. 1878 (Journal
du Palais, 1881, I, 1229); 30 juli 1891 (Bull.
crim., 1891, nr. 157); 31 mei 1895 (ibid., 1895,
nr. 162) en 23 jan. 1919 (Journal du Palais,
1921, I, 94) (verwijzingen van de aangehaalde
passage).
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11. Zander dieper in te gaan op de
stand van het Franse recht over dit
vraagstuk zou ik nochtans enkele opmerkingen over de Franse rechtsleer en
rechtspraak ter zake naar voren willen
brengen.
In het Franse recht staan verschillende stellingen tegenover elkaar. Ze kunnen tot twee stromingen worden teruggebracht:
a) volgens een eerste stroming, die in
de rechtsleer onder meer door Garraud
vertegenwoordigd wordt (42), geldt als
regel dat de aangifte tot vernietiging op
bevel van de minister van Justitie altijd
kan worden ingesteld, zelfs nadat een
gewone voorziening in dezelfde zaak is
verworpen.
Tot staving van deze zienswijze wordt
aangevoerd, enerzijds, dat zelfs beslissingen die gezag van rechterlijk gewijsde
hebben verkregen, het voorwerp kunnen
vormen van een aangifte overeenkomstig
artikel 441 van het Wetboek van Strafvordering, anderzijds, dat in dit artikel
het in artikel 442 gemaakte voorbehoud
(« waartegen geen van de partijen binnen de gestelde termijn is opgekomen •)
niet voorkomt (43).
b) Volgens een tweede stroming, waarbij de rechtspraak van het Franse Hof
van Cassatie zich aansluit, moet op bepaalde punten een onderscheid worden
gemaakt.
Er moet wel, wat dat betreft, vastgesteld worden dat de samenvatting, die
procureur-generaal Hayoit de Termicourt
in zijn openingsrede van 1964 van die
rechtspraak heeft gegeven, niet helemaal
samenvalt met de analyse die verschillende Franse auteurs ervan hebben gemaakt.
Die eminente magistraat schijnt zich
vooral te hebben laten leiden door een in
feite vrij dubbelzinnige formulering in
het werk van Garraud.
« Une jurisprudence tres ferme », staat
er in dat werk (44), « admet que l'exer-

1-------------------(42) GARRAUD R. en GARRAUD P., Traite thearique et pratique d'instruction criminelle et de
procedure penale, Parijs, 1928, dl. V, nr. 1979,
blz. 535.
(43) GARRAUD R. en GARRAUD
dl. V., nr. 1979, IV, blz. 535.

P.,

op. cit.,

(44) GARAUD R. en GARRAUD P., op. cit, dl.
V., nr. 1979, IV., blz. 535.

(Zie vervolg nota volgende biz.)
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cice du recours en annulation d'ordre du
garde des sceaux, apres rejet d'un pourvoie ordinaire, n'est admissible que si le
pourvoi est fonde sur des moyens nouveaux, c'est-a-dire sur des moyens differents et distincts de ceux invoques a l'appui du premier pourvoi, ou tout au
moins, s'agissant de moyens que la
chambre criminelle sur le premier pourvoi aurait pu relever d'office, sur des
moyens de nullite necessairement inconnus des juges du premier pourvoi, parce
que reposant sur des circonstances revelees ou decouvertes posterieurement au
premiers recours. »
Deze passage uit het boek van Garraud kan aanleiding geven tot de gedachte dat de aangifte volgens de rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie
inderdaad in principe niet ontvankelijk
is en dat van dat beginsel enkel wordt
afgeweken als het bestaan van de aangeklaagde onwettigheid voortvloeit uit omstandigheden die na de eerste voorziening gebleken of aan het Iicht gekomen
zijn.
Tal van Franse auteurs leggen die
rechtspraak enigszins anders uit.
Volgens Faustin-Helie en Brouchot bijvoorbeeld is de ontvankelijkheid van de
aangifte de regel, een uitzondering niet
te na gesproken.
« Le pourvoi de !'article 441 », schrijven die auteurs (45), « peut etre forme,
(Vervolg nota van vorige biz.)
Vertaling: « Volgens. een zeer vaste rechtspraak is, na verwerping van een gewone voorziening, het beroep tot vernietiging op bevel
van de minister van Justitie aileen toelaatbaar
als de voorziening gegrond is op nieuwe middelen, d.w.z. op middelen die verschillend en
onderscheiden zijn van die welke tot staving
van de eerste voorziening waren aangevoerd
of althans, als het gaat om middelen die de kamer voor criminele zaken op de eerste voorziening ambtshalve had moeten opwerpen, op uit
nietigheid afgeleide middelen waarmee de
rechters ten tijde van de behandeling van de
eerste voorziening noodzakelijkerwijze niet bekend konden zijn, omdat ze berusten op omstandigheden die pas na de eerste voorziening
gebleken of aan het Iicht gekomen zijn. »

(45) FAUSTIN-HELIE, « Pratique criminelle des
cours et tribunaux », 5e druk, bijgewerkt door
J. Brouchot, Parijs, 1951, hr. 487, biz. 347-348.
Vertaling : « De voorziening van artikel 441
kan, onder het enkele voorbehoud dat we verder zullen uiteenzetten, worden ingesteld tegen een rechterlijke beslissing waartegen een
van de partijen reeds cassatieberoep heeft ingesteld. De minister van Justitie is immer
krachtens artikel 441 bevoegd en zelfs ver-
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sous la seule reserve que nous formulerons plus loin, contre une decision de
justice ayant deja fait !'objet d'un recours en cassation presente par une des
parties. En effet, !'article 441 donne au
garde des sceaux le pouvoir, et lui impose meme le devoir d'intervenir chaque
fois que l'ordre public lui parait compromis par l'irregularite d'un acte ou d'une
decision judiciaire. Ce droit d'intervention ne doit etre contrarie par aucun obstacle. C'est pourqui !'article 441 ne
contient pas la disposition que nous
avons relevee dans !'article 442, d'apres
laquelle le procureur gemeral n'est autorise a agir que si aucune partie n'a reclame dans le delai determine.
En consequence, (... ) le pourvoi de 441
peut, en principe, etre forme contre une
decision qui a fait l'objet d'un pourvoi orp!icht om op te treden telkens als hij oordeelt
dat de openbare orde in gevaar wordt gebracht
door de onregelmatigheid van een rechterlijke
handeling of bes!issing. Niets mag de uitoefening van dat recht in de weg staan. Daarom
bevat artikel 441 niet de bepaling waarop wij
in artikel 442 de aandacht hebben gevestigd
en volgens welke de procureur-generaal enkel
mag optreden " als geen van de partijen tegen
de beslissing is opgekomen binnen de gestelde
termijn".
Bijgevolg (... ) staat de voorziening van artikel 441 in beginsel open tegen een beslissing
waartegen reeds een door de kamer voor criminele zaken verworpen gewone voorziening
is ingesteld (Grim., 18 mei 1810, B., 139; 7 jan.
1978, B., 19; S., 1881, I, 486; 23 jan. 1919; B., 18;
S., 1921, I, 94). In dit geval lijdt het geen twijfel dat de voorziening van de minister van Justitie ontvankelijk is wanneer de door hem aangevoerde grond van nietigheid berust op
gegevens waarmee het Hof van Cassatie niet
bekend was toen het de gewone voorziening
verwierp, b.v. wanneer in de voorziening van
de minister van Justitie gewag wordt gemaakt
van onbekwaamheid van een jurylid, die pas
na een eerste onderzoek van de zaak door de
kamer voor criminele zaken gebleken is
(Crim., 30 juli 1891, B., 157; 31 mei 1895, B.,
162, en de hoven aangehaalde arresten). De
voorziening van de minister van Justitie is
eveneens ontvankelijk als zij gegrond is op
middelen die de partijen niet hebben aangevoerd of op middelen die gegrond zijn op overwegingen van openbare orde die het Hof van
Cassatie ambtshalve had kunnen opwerpen.
Het algemeen belang kan toch niet ondergeschikt gemaakt worden aan het stilzitten van
de partijen of het stilzwijgen van het Hof van
Cassatie (Grim., 3 jan. 1946, B., 7). Maar het
beginsel van het gezag van het rechterlijk gewijsde verzet zich ertegen dat de minister van
Justitie zijn voorziening staaft met middelen
die reeds door het Hof van Cassatie zijn verworpen of berusten op gegevens waarvan het
reeds kennis genom en heeft (Crim., 6 feb.
1904; B., 81; 23 nov. 1907, B., 471). »
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dinaire, deja rejete par la chambre criminelle (Crim., 18 mai 1810; B. 139; 7 janvier 1878; B., 19; S., 1881, I, 486; 23
janvier 1919; B., 17; S., 1921, I, 94). Dans
ce cas, le pourvoi du garde des sceaux
est certainement recevable, lorsque la
cause de nullite qu'il invoque est fondee
sur des faits inconnus de la Cour de cassation lorsqu'elle a rejete le pourvoi ordinaire, par exemple lorsque le pourvoi du
garde des sceaux fait etat de l'incapacite
d'un jure qui n'a elk revelee que posterieurement a un premier examen de !'affaire par la chambre criminelle (Grim.,
30 juillet 1891, B., 157; 31 mai 1895; B.,
162, et les arrets cites plus haut). Le
pourvoi du garde des sceaux est egalement recevable s'il est fonde sur des
moyens que les parties n'ont pas souleves ou sur des moyens d'ordre public que
la Cour de cassation aurait pu relever
d'office. L'interet general ne saurait etre
subordonne a la carence des parties ou
au silence de la juridiction de cassation
(Grim., 3 janvier 1946; B., 7). Mais le
principe de l'autorite de la chose jugee
s'oppose ace que le garde des sceaux appuie son pourvoi sur des moyens deja rejetes par la Cour de cassation ou reposant sur des elements dont elle a deja eu
connaissance (Grim., 6 fevrier 1904; B.,
81, 23 novembre 1907; B., 471). »
De studie, die Andre Pepy, erekamervoorzitter van het Franse Hof van Cassatie, in 1966 heeft gemaakt over de voorzieningen in het belang van de wet en
die in 1966 verschenen is in de Jurisclasseur de procedure penale (46), stemt op
enkele nuances na bijna volledig overeen
met die van Faustin-Helie.
Weliswaar, « si le pourvoi s'appuie sur
des elements de fait ou de droit qui ont
deja ete soumis a le Cour de cassation,
le pourvoi sera declare irrecevable ».

(46) PEPY A., Du pourvoi en cassation- Des
pourvois dans !'interet de Ia loi - Jurisclasseur de procedure penale (proc. pen. art. 567
tot 621, fascicule XV), Parijs, 1966, nrs. 12 tot
18, biz. 3-4).
Vertaling: « Als de voorziening gegrond is
op gegevens in feite of in rechte die reeds ter
beoordeling aan het Hof van Cassatie zijn onderworpen, zal de voorziening niet ontvanke·
lijk worden verklaard. Anders is het echter als
de tot staving van de voorziening aangevoerde
grond van nietigheid berust op feiten waarmee
het Hof van Cassatie niet bekend was ten tijde
van de verwerping van de eerste gewone voorziening of als de minister een middel opwerpt
dat de partijen niet hebben aangevoerd, zelfs
als dat middel ambtshalve kon worden opgeworpen. »
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Maar « il n'en est pas de meme si la
cause de nullite invoquee a l'appui du
pourvoi repose sur des faits inconnus de
la Cour de cassation au moment ou elle
a rejete le premier pourvoi ordinaire >> of
« lorsque le ministre souleve un moyen
que les parties n'ont pas invoque, meme
si ce moyen etait de nature a etre souleve d'office ».
In dezelfde zin leert het Repertoire
Dalloz de droit penal et de procedure penale (47) in 1967 dat:
« La Cour de cassation de France a admis, sous !'empire de !'article 441 du
Code d'lnstruction criminelle, que le
pourvoi organise par cet article pouvait
etre forme contre une decision ayant fait
!'objet d'un pourvoi dans !'interet des
parties, meme si ce pourvoi a ete rejete,
a la condition que le pourvoi forme d'ordre du garde des sceaux soit fonde sur
des moyens nouveaux, c'est-a-dire sur
des moyens differents des moyens invoques a l'appui du pourvoi rejete (Crim.,
15 mars 1872, Bull. crim., n• 65; 23 jan.
1919, ibid., n• 17- V., pour l'irrecevabilite:
Crim., 6 fevrier 1904, Bull. crim., n• 81; 23
nov. 1907, ibid., n• 471), ou sur des causes
de nullite extrinseques a la procedure du
premier pourvoi, que, par suite, la Cour
de cassation n'a pas pu connaitre, et sur
lesquelles elle n'a pas pu statuer (Crim.,
17 jan. 1878, Bull. crim, n• 19; 23 jan.
1919, prec.). »
In het licht van de jongste beslissingen van het Franse Hof van Cassatie, en
meer bepaald van het arrest-Deveaux

1------------------(47) DALLOZ, Repertoire de droit penale et de
procedure penale, Parijs, 1967, en aanv. dl. I,
nr. 457, biz. 48.
Vertaling: « Het Franse Hof van Cassatie
heeft in het kader van de toepassing van artikel 441 van het Wetboek van Strafvordering
aangenomen dat de voorziening van dat artikel openstaat tegen een beslissing waartegen
reeds een voorziening het belang van de partijen was ingesteld, ook al werd die voorziening verworpen, op voorwaarde echter dat de
voorziening, ingesteld op bevel van de minister van Justitie, gegrond is op nieuwe middelen, d.w.z. op andere middelen dan die welke
tot staving van de verworpen voorziening zijn
aangevoerd (Grim., 15 maart 1982, Bull. crim.,
nr. 65; 23 jan. 1919, ibid., nr. 17 - V., wat de
niet-ontvanke!ijkheid betreft : Grim., 6 feb.
1904, Bull. crim., nr. 81; 23 nov. 1907, ibid.,
nr. 471), of op nietigheidsgronden die niet waren opgeworpen tijdens de behandeling van de
eerste voorziening en die het Hof van Cassatie
bijgevolg niet kon kennen en waarover het
geen uitspraak heeft kunnen doen (Grim., 17
jan. 1878, Bull. crim., nr. 19; 23 jan. 1919, voornoemd). »

T
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van 30 april 1969 (48), beeft Jacques
Bore, advocaat bij de Raad van State en
bet Hof van Cassatie van Frankrijk, in
zijn recent en belangrijk werk van 1985
over cassatie in strafzaken, de balans
van die recbtspraak in de volgende bewoordingen gemaakt (49):
« La cbambre criminelle declare le second pourvoi recevable, lorsqu'il se fonde
sur des elements de fait et de droit
qu'elle avait ignores lors de l'examen du
premier recours (Crim., 23 jan. 1919, B.,
no 17; S. 21.1.94, excercice de fonctions incompatibles avec la fonction du jure;
comp. 30 juillet 1891, B., no 157; 31 mai
1895, B., no 162 et 26 juin 1963, B., no 228),
ou lorsqu'il s'appuie sur des elements de
fait qu'elle a connus mais sur des elements de droit dont elle ne pouvait
connaitre (Crim., 30 avril 1969, precite).
Elle declare au contraire le second pourvoi irrecevable, lorsqu'il repose sur des
elements de fait et de droit deja connus
de la Cour de cassation lors de son pre(48) Bull., 1969, nr. 149; Rec. Dall.-Sirey,
1969, Jur., biz. 449 met het verslag van raadsheer Chapar, La Semaine Juridique, 1970, Jurisprudence, nr. 16448 en de noot van prof. L.
Boyer.
In die zaak heeft het Franse Hof van Cassatie de aangifte van de minister van Justitie
aangenomen na verwerping van een eerste
voorziening die op zijn bevel was ingesteld,
terwijl de twee achtereenvolgens door de minister van Justitie opgeworpen middelen op
hetzelfde feit steunden : de bezichtiging van
de plaats van de inisdaad door de voorzitter
van het hof van assisen voordat bet debat was
geopend.
De commentaar op dit arrest van J. Bore
luidt:
« Het eerste middel was gegrond op schending van de wettelijke voorschriften inzake de
aanvullende onderzoeksdaden, terwijl het
tweede hierop was gegrond dat de politiecommissaris die de voorzitter vergezelde voor het
hof van assisen moest komen getuigen. De
middelen verschilden dus in rechte, ook a!
werd in het tweede middel gevraagd dat de
chambre criminelle (strafkamer) opnieuw uitspraak zou doen over de onregelmatigheid van
de bezichtiging, die volgens het eerste arrest
van 17 okt. 1968 (J.C.P., 1969, II, 15780) volkomen regelmatig was geweest. Maar de moeilijkheid lag hierin dat de feitelijke gegvens tot
staving van het middel de chambre criminelle
reeds bekend waren toen zij haar eerste arrest
had gewezen. Met dat bezwaar heeft de chambre criminelle geen rekening gehouden, omdat
het Hof van Cassatie, waarbij een eerste verzoekschrift aanhangig was, ingevolge de beperkte devolutieve kracht van de voorziening,
op basis van art. 620 geen uitspraak vermocht
te doen buiten het welbepaalde middel dat aan
het Hof was voorgedragen. De extinctieve wer-

mier examen (Crim., 6 fevr. 1904, B.,
no 81; 23 nov. 1907, B., no 471; Garraud, t.
V, no 1979; Faustin-Helie et Broucbot, t.
II, no 486). »
Volgens bet Franse Hof van Cassatie
is dus de tweede voorziening, die gegrond is op gegevens in feite waarmee
bet Hof bekend was ten tijde van de uitspraak over de eerste voorziening en op
gegevens in recbte waarmee bet op dat
tijdstip niet bekend kon zijn, ontvankelijk.
12. Voor zover ik weet beeft uw Hof
slecbts in twee zaken van bet probleem
kennis moeten nemen : de zaken waarover uitspraak is gedaan in uw arresten
van 18 mei 1983 (50) en van 16 april 1986
(51).
a) In de eerste zaak, de zaak-Piersack
waarover ik reeds gesproken beb, beeft
uw Hof op 18 mei 1983 beslist dat de omstandigbeid dat bet bij arrest van 21 feking van het rechterlijk gewijsde, die tot doe!
heeft tardieve geschillen te voorkomen, doordat zij de partijen verplicht a! hun middelen
gelijktijdig aan te voeren, is dus niet toepasselijk op de voorziening van art. 620, daar de
cl}aJ?bre criminelle slechts kennisneming beZlt m de grenzen van de regeringsbrief en
daar de minister over de ruimste bevoegdheid
beschikt om de omvang van de door hem aangewende rechtsmiddelen vast te stellen (BORE
J., La cassation en matiere penale, Parijs,
1985, nr. 1330, biz. 410-411). ,,
(49) BoRE J., op. cit., nr. 1331, biz. 441.
Vertaling: « De kamer voor criminele zaken
verklaart de tweede voorziening ontvankelijk,
als ze gegrond is op gegevenf in feite en in
rechte, waarvan zij niet op de hoogte was ten
tijde van het onderzoek van de eerte voorziening (Crim., 23 jan. 1919, B., nr. 17; S., 21.1.94,
uitoefening van ambten die onverenigbaar zijn
met de hoedanigheid van jurylid; vgl. 30 juli
1891, B., nr. 157; 31 mei 1895, B., nr. 162, en 26
juni 1963, B., nr. 228), of als ze gegrond is op
gegevens in feite die haar bekend waren, maar
op gegevens in rechte waarvan zij geen kennis
kon hebben ( Crim., 30 april 1969, voornoemd).
Zij verklaart daarentegen de tweede voorziening onontvankelijk, als ze grond is op gegevens in feite en in rechte waarmee het Hof
van Cassatie reeds bekend was ten tijde van
het eerste onderzoek ( Crim., 6 feb. 1904, B.,
nr. 81; 23 nov. 1907, B., nr. 471; GARRAUD, dl. V,
nr. 1979; FAUSTIN-HELIE en BROUCHOT, dl. II,
nr. 486). »
(50) Cass., 18 mei 1963,
(A.C., 1982-83, nr. 517).
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(51) Cass., 16 april 1986, A.R. nr. 4944
(A.C., 1985-86, nr. 499).
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bruari 1979 (52) de door Piersack tegen
het aangegeven arrest ingestelde voorziening had verworpen, ten deze toepassing van artikel 441 van het Wetboek
van Strafvordering niet uitsloot, ook al
had het Hof, in dat arrest van 21 februari 1979 afwijzend beschikt op eisers middel, ten betoge dat de heer Van de Walle
het hof van assisen had voorgezeten, ofschoon uit het dossier bleek dat de onderzoeksrechter aan de procureur des
Konings een kantschrift had toegezonden met daarop de vermelding « ter attentie van de heer Van de Walle » (toentertijd magistraat van het openbaar ministerie).
Met aanneming van de redenen van de
vordering van het openbaar ministerie
heeft het die beslissing doen steunen op
de volgende gronden :
« Afgezien van het feit dat de procedure van artikel 441 van het Wetboek van
Strafvordering van toepassing is op de
beslisisngen die gezag van gewijsde hebben en in kracht van gewijsde zijn gegaan en dat genoemd artikel, anders dan
artikel 442 van hetzelfde wetboek, niet
bepaalt dat geen van de partijen een
voorziening moet hebben ingesteld binnen de wettelijke termijn, moet er worden vastgesteld dat het arrest van het
Europees Hof waarbij de overtreding
van artikel 6, lid 1, van het Verdrag
wordt geconstateerd, alsook de feiten
waaruit die overtreding voortvloeit, gegevens zijn die geen verband houden met
de na de voorziening van Piersack gevolgde procedure, dat het Hof van Cassatie onmogelijk die gegevens in aanmerking heeft kunnen nemen en ze niet ten
grondslag heeft kunnen leggen aan zijn
uitspraak. Het Europees Hof grondt immers zijn beslissing op twee feitelijke
omstandigheden waarvan het Hof van
Cassatie geen kennis mocht nemen bij
de behandeling van de voorziening van
Piersack: enerzijds had de heer van de
Walle, voorzitter van het hof van assisen,
tot november 1977 aan het hoofd gestaan
van de afdeling van het parket te Brussel die met de vervolging tegen Piersack
was belast, en was hij, als chef van de
substituten aan wie de behandeling van
het dossier-Piersack was overgedragen,
bevoegd om hun schriftelijke vorderingen na te zien, met hen de in deze zaak
aan te nemen houding te bespreken en
hun rechtskundig advies te verstrekken;
anderzijds had de heer Van de Walle, in

(52) Cass., 21 feb. 1979 (A.C:, 1978-79, 737).
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die hoedanigheid, werkelijk in de procedure een bepaalde rol gespeeld. »
Uw Hof heeft dus in deze zaak geoordeeld dat de voorziening die de procureur-generaal overeenkomstig artikel 441
van het Wetboek van Strafvordering had
ingesteld tegen een arrest van het hof
van assisen, nadat een vroegere voorziening van de veroordeelde tegen datzelfde
arrest was verworpen, ontvankelijk was,
aangezien de bij het Hof, aangegeven onwettigheid voorvloeide uit gegevens in
feite en in rechte, die geen verband houden met de bij de eerste voorziening gevolgde procedure en die uw Hof niet kon
kennen toen het over die voorziening uitspraak deed.
b) In de tweede zaak, de zaak-Guffens
en Frisque, had de minister van Justitie
de procureur-generaal bij het Hof van
Cassatie gelast, overeenkomstig artikel
441 van het Wetboek van Strafvordering,
aangifte te doen van een op 2 november
1983 door het Hof van Beroep te Luik gewezen arrest, in zoverre dat arrest, na
beide beklaagden te hebben veroordeeld
tot een deel van de kosten, in het bedrag
daarvan de kosten van een deskundigenverslag had meegerel{end. De aangifte
steunde hierop dat volgens hetzelfde arrest voormeld verslag uit het debat diende te worden geweerd, doordat de deskundige, die het had opgesteld, te dezen
niet de vereiste waarborgen van onpartijdigheid hood, vermits hij voorheen,
v66r zijn aanwijzing door de rechter, als
raadsman van een der burgerlijke
partijen was opgetreden.
De veroordeelde beklaagden hadden
niet geoordeeld dat zij, tot staving van
hun voorziening tegen het arrest van het
Hof van Beroep te Luik, een middel
dienden aan te voeren in verband met
die onwettigheid, en uw Hof had, bij arrest van 1 februari 1984 (53), de voorzieningen van Guffens en van Frisque verworpen, na erop gewezen te hebben dat,
in zoverre die voorzieningen gericht waren tegen de veroordelende beslissingen
op de te hunnen laste ingestelde strafvordering, de substantitHe of op straffe
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht waren genomen en dat de
beslissingen overeenkomstig de wet waren gewezen.
In zijn vorderingen tot aangifte bij uw
Hof van het arrest van het Hof van Beroep te Luik heeft het openbaar ministerie betoogd dat de omstandigheid dat uw
(53) Cass., . 1 feb. 1984,
(A. C.,. 1983-84, nr .. 298).
.
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Hof bij arrest van 1 februari 1984 de
voorzieningen van de beklaagden tegen
het arrest van het Hof van Beroep te
Luik had verworpen, niet belette dat een
voorziening in deze zaak toch nog kon
worden ingesteld op grond van artikel
441 van het Wetboek van Strafvordering,
nu tot staving van deze voorziening een
nieuw middel is voorgedragen, d.w.z. een
ander middel dan die welke tot staving
van de verworpen voorziening waren
aangevoerd (54).
Uw Hof heeft die stelling niet gevolgd :
nadat het erop had gewezen « dat, nu
het, op de voorziening van de beklaagde,
verklaarde dat de beslissing van het Hof
van Beroep te Luik overeenkomstig de
wet was gewezen, het Hof uitspraak had
gedaan over het voorwerp zelf van de
aangifte », oordeelde het in zijn arrest
van 16 april 1986 dat « de door de minister van Justitie aangegeven onwettigheid
geen nieuw middel was, daar de aangevoerde onregelmatigheid niet voortvloeit
uit gegevens buiten de vorige voor het
Hof gevoerde procedure » en besliste het
(54) Bij het onderzoek van die kwestie in
zijn conclusie heeft het openbaar ministerie,
o.m. op grond van de stelling in het Repertoire
Dalloz inzake strafrecht en strafvordering,
erop gewezen dat, volgens de rechtspraak van
bet Franse Hof van Cassatie, het cassatieberoep, dat met toepassing van art. 441 is ingesteld na verwerping van een vroegere voorziening, ontvankelijk is in twee gevallen, te
weten : als bet gegrond is betzij op nieuwe
middelen, d.w.z. op andere middelen dan die
welke tot staving van de verworpen voorziening werden aangevoerd, hetzij op gronden
van nietigbeid die geen verband houden met
de bij de eerste voorziening gevoerde procedure, die bet Hof van Cassatie niet heeft kunnen
kennen en waarover bet geen uitspraak heeft
kunnen doen.
In de zaak-Piersack, aldus bet openbaar ministerie, was bet cassatieberoep ontvankelijk,
vermits - dit is bet tweede van de zoeven bedoelde gevallen - de bij bet Hof aangegeven
onwettigheid voortvloeide uit gegevens, die
met de bij de eerste voorziening gevoerde procedure geen verband bielden en die bet Hof
niet kon kennen toen bet op dat cassatieberoep uitspraak heeft gedaan.
Volgens het openbaar ministerie leek de met
toepassing van artikel 441 van bet Wetboek
van Strafvordering door de procureur-generaal
ingestelde voorziening ook ontvankelijk te
zijn, ofscboon een vroeger cassatieberoep van
de veroordeelde werd verworpen, als men, zoals i.e. (de zaak-Guffens en Frisque), te maken
beeft met het eerste geval, bet geval namelijk
waarin tot staving van de voorziening van de
procureur-generaal andere middelen worden
aangevoerd dan die welke tot staving van de
verworpen voorziening waren voorgedragen.

bijgevolg dat de aangifte niet ontvankelijk was.
13. In de onderhavige zaak heeft het
Europees Hof zijn arrest van 26 oktober
1984 blijkbaar niet doen steunen op feitelijke gegevens die uw Hof niet had gekend of had kunnen kennen bij het onderzoek van de voorziening van De
Cubber waarover het bij arrest van 15
april 1980 uitspraak heeft gedaan.
In dat opzicht lijkt het advies, dat de
Europese Commissie voor de Rechten
van de Mens op 5 juli 1983 heeft uitgebracht, enigszins dubbelzinnig te zijn,
daar niet duidelijk kan worden uitgemaakt of voor de Commissie de opvatting dat artikel 6.1 is geschonden, hieruit
vie! af te leiden dat die bepaling, in zoverre zij het recht op de behandeling
door een onpartijdige rechterlijke instantie waarborgt, in ieder geval verbiedt dat
een onderzoeksrechter achteraf in dezelfde zaak als rechter optreedt, dan wei of
die opvatting haar grondslag vond in de
eigen omstandigheden van de zaak, die
het Hof van Cassatie niet kende toen het
zijn arrest van 15 april 1980 wees, te weten, enerzijds, de omstandigheid dat de
onderzoeksmagistraat • zich a! verscheidene jaren bezighield met het voorbereidend onderzoek waarbij de beklaagde
betrokken was, en dat hoofdzakelijke
verband hield met de valsheid in geschrifte » en, anderzijds, de omstandigheid dat het voorbereidend onderzoek
dat tegen de verzoekende partij was ingesteld « bij voorkeur aan de heer Pilate
was toevertrouwd veeleer dan aan de andere onderzoeksrechter van de Rechtbank te Oudenaarde •.
In mijn conclusie v66r uw arrest van 4
april 1984 meende ik dan ook de draagwijdte van het advies van de Commissie
op die laatste marrier te mogen uitleggen. lk was derhalve van oordeel dat,
aan de hand van de motivering van het
advies van de Commissie, niet kon worden gezegd dat volgens de Commissie,
en in tegenstelling met de rechtspraak
van het Hof, schending van het recht op
een onpartijdige rechterlijke instantie aileen a! hieruit kan worden afgeleid dat
een rechter als lid van de correctionele
rechtbank mede uitspraak heeft gedaan
in een zaak waarin hij als onderzoeksrechter is opgetreden (55).
(55) Cass.,

4 april

1984,

A.R.

nr.

2910

(A.C., 1983-84, nr. 448) met de cone!. van het

openbaar ministerie bij dit arest in Bull. en
Pas., 1984, I, nr. 448).
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Zodanige dubbelzinnigheid komt in het
arrest van het Europees Hof van 26 oktober 1984 niet voor.
Ook al maakt dat arrest, bij de uiteenzetting van de feiten van de zaak, melding van vorenbedoelde omstandigheden,
toch steunt het zijn beslissing, dat de
verzoeker aan de onpartijdigheid van de
Rechtbank te Oudenaarde lmn twijfelen,
uitsluitend op overwegingen betreffende
het statuut en de bevoegdheid van de onderzoeksrechter, te weten:
- dat de onderzoeksrechter, als officier van gerechtelijke politie, onder toezicht van de procureur-generaal staat en
bevoegd is om, in geval van ontdekking
op heterdaad, de handelingen te verrichten die tot de bevoegdheid van de procureur des Konings behoren;
- dat hij ruime machten heeft voor
de gehele duur van een inquisitoriaal,
geheim niet contradictoir onderzoek;
- dat hij, in vergelijking met zijn collega's van het vonnisgerecht, het voordeel heeft dat hij de door hem aangelegde dossiers bijzonder grondig kent, en
zulks lang v66r de zittingen;
- dat zijn ambt, in het Belgisch recht,
niet te verenigen is met dat van voorzitter of van assessor in het assisenhof, alsmede met dat van appelrechter.
Uit de omstandigheid dat de onderhavige aangifte op feitelijke gegevens berust die uw Hof reeds kende toen het in
1980 grotendeels de voorziening van De
Cubber verwierp, kan nochtans niet worden afgeleid dat deze aangifte niet ontvankelijk is.
Gesteld dat uw Hof de leer van Garraud niet volgt, naar welke in beginsel
de aangifte tot vernietiging op bevel van
de minister van Justitie in elk geval kan
worden gedaan, zelfs na verwerping van
een eerste voorziening, en dat uw Hof de
mening deelt die het Franse Hof van
Cassatie in zijn rechtspraak heeft gehuldigd, dan zal het overwegen dat die aangifte ontvankelijk is omdat zij steunt op
gegevens in rechte, die uw Hof in 1980
bij de gedeeltelijke verwerping niet kon
kennen : te weten de bijzondere rechtsverbintenissen die voor de Belgische
Staat voortvloeien uit het op 26 oktober
1984 door het Europees Hof gewezen arrest en die hun grondslag vinden in de
artikelen 50 en 53 van het Europees Verdrag Rechten van de Mens.
De reden die uw Hof in het arrestPiersack van 18 mei 1983 heeft aangenomen, luidend : « het arrest van het Europees Hof waarbij de overtreding van
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artikel 6.1 van het Verdrag wordt geconstateerd alsook de feiten waaruit die
overtreding voortvloeit, gegevens zijn die
geen verband houden met ... ''• wijst uit
dat uw Hof in dat arrest reeds terecht
had overwogen dat het arrest van het
Europees Hof op zichzelf een gegeven
was dat geen verband hield met de bij
de eerste voorziening gevolgde procedure.
14. Ik vat mijn betoog even samen:
In zoverre het nationaal recht het toestaat, heeft de Belgische Staat de verplichting om de gevolgen van de door
het Europees Hof in zijn arrest van 26
oktober 1984 vastgestelde overtreding op
te heffen en aan dat arrest het gezag
van rechterlijk gewijsde toe te kennen.
Door de bij artikel 441 van het Wethoek van Strafvordering ingestelde procedure kan dat resultaat worden bereikt.
Daaraan staat niet in de weg het feit dat
uw Hof in 1980 een voorziening van De
Cubber heeft verworpen, waarin deze
steunde op dezelfde feitelijke gegevens
als die waarop de onderhavige aangifte
berust, daar de verbintenissen die voor
de Belgische staat voortvloeien uit het
arrest van het Europees Hof gegevens in
rechte zijn die uw Hof niet kon kennen
in 1980, toen het op de voorziening van
De Cubber uitspraak deed.
Per slot van rekening rechtvaardigen
die verplichtingen zowel de ontvankelijkheid als de gegrondheid van de onderhavige aangifte.
15. Besluit: vernietiging van het arrest
van het Hof van Beroep te Gent van 4
februari 1980, in zoverre het De Cubber
op de strafvordering veroordeelt, behalve
in zoverre het hem ter zake van de telastlegging J van de notitie sub 3136/77
veroordeelt « tot de fiscale geldboete van
tweemaal de ontdoken verschuldigde belasting over de toegevoegde waarde voor
elke inbreuk » en behalve in zoverre het
verbeurdverklaringen uitspreekt.

ARREST

(A.R. nr. 115)

RET HOF; - Gelet op het verzoekschrift van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, dat
luidt als volgt :
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie.

~-----
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De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te
zetten dat de minister van Justitie
hem, bij schrijven van 31 oktober
1985, nr. 7/4299/55, Bestuur der Burgerlijke en Criminele Zaken (Rechten van de Mens - Raad van Europa - De Cubber t. Belgie - Toepassing van artikel 441 Sv.) heeft
gelast, overeenkomstig artikel 441
van het Wetboek van Strafvordering, bij het Hof aangifte te doen
van het op 4 februari 1980 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen arrest, in zoverre het, bij de uitspraak
over de strafvordering, De Cubber
Albert, Bernard, handelsdirecteur,
geboren te Zegelsem op 16 oktober
1926, wonende te Sint-Jans-Molenbeek, Ninoofsesteenweg 194, veroordeelt wegens verschillende misdrijven, behalve in zoverre het hem
wegens het hem sub J van de notitie nr. 3156/77 ten laste gelegde feit
veroordeelt tot de « fiscale geldboete
van tweemaal de ontdoken verschuldigde belasting over de toegevoegde
waarde voor elke inbreuk », en in
zoverre het verbeurdverklaringen
uitspreekt.
Dat arrest bevestigt grotendeels
het op 29 juni 1979 door de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde
geveld vonnis waarbij De Cubber
wegens een eerste reeks feiten
(voornamelijk valsheden, gebruik
van valse stukken, oplichting en verduisteringen) tot een gevangenisstraf van vijf jaar en tot een geldboete van 1.500 frank en wegens een
tweede reeks feiten (helingen) tot
een gevangenisstraf van een jaar en
een geldboete van 200 frank werd
veroordeeld.
Bij het aangegeven arrest verminderde het Hof van Beroep te Gent
de gevangenisstraf van vijf jaar en
de geldboete van 1.500 frank tot drie
jaar gevangenis en 500 frank boete,
bevestigde het de gevangenisstraf
van een jaar en de geldboete van
200 frank en sprak het bovendien
met eenparigheid van stemmen een
gevangenisstraf van een maand en
een fiscale geldboete uit wegens
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misdrijven die de correctionele
rechtbank met andere strafbare feiten in verband had gebracht onder
overweging - ten onrechte, volgens
het hof van beroep - dat er eenheid van strafbaar opzet bestond.
De Cubber, die zich in cassatie
voorzag, stelde tot staving van zijn
cassatieberoep verscheidene middelen voor. Het tweede was afgeleid
uit schending van de artikelen 292
van het Gerechtelijk Wetboek en 6.1
van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, alsook uit
miskenning van het recht van verdediging. Hij betoogde dat het bestreden arrest het beroepen vonnis
bevestigde dat op 29 juni 1979 was
geveld door de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde waarin de heer
Pilate, rechter in die rechtbank, zitting had, terwijl die rechter voorheen, als onderzoeksrechter, was belast met het gerechtelijk onderzoek
dat ten grondslag lag aan de tegen
eiser De Cubber ingestelde strafvordering en terwijl dat vonnis, daar
het was geveld door een rechter die
reeds voorheen in de uitoefening
van een ander rechterlijk ambt van
de zaak kennis genomen had, krachtens artikel 292 van het Gerechtelijk
Wetboek nietig was.
In zijn arrest van 15 april 1980
(A.C., 1979-80, 1012) besliste het Hof
van Cassatie dat dit middel naar
recht faalde, onder overweging dat
« noch artikel 292 van het Gerechtelijk Wetboek noch enige andere
wetsbepaling verbiedt aan de magistraat, die in een zaak het ambt van
onderzoeksrechter heeft waargenomen, in deze zaak te zitten als lid
van de correctionele rechtbank », en
dat door die enkele omstandigheid
noch artikel 6.1 van voornoemd verdrag wordt geschonden noch het
recht van verdediging wordt miskend.
Op grond van twee andere middelen vernietigt het arrest van 15 april
1980 het bestreden arrest, maar enkel in zoverre het, bij de uitspraak
over de strafvordering, De.. Cubber
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wegens de telastlegging J van de notitie nr. 3136/77 voor elke inbreuk
veroordeelde « tot de fiscale geldboete van tweemaal de ontdoken verschuldigde belasting over de toegevoegde waarde » en in zoverre het
verbeurdverklaringen uitsprak.
Het evengenoemd arrest van het
Hof van Cassatie verwerpt de voorziening voor het overige, beveelt dat
van het arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing, veroordeelt De Cubber in een gedeelte van
de kosten, zegt dat er geen grond
tot verwijzing bestaat in zoverre het
arrest de veroordeling tot betaling
van fiscale geldboeten vernietigt, en
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Antwerpen, in zoverre de beslissing van
verbeurdverklaring wordt vernietigd.
Bij het in kracht van gewijsde gegane arrest van 4 november 1981,
uitspraak doende on verwijzing binnen het bestek van zijn kennisneming, wijzigde het Hof van Beroep
te Antwerpen het beroepen vonnis
op het punt van de verbeurdverklaring en beval het de teruggave aan
de eigenaars van de inbeslaggenomen litigieuze overtuigingsstukken.
In oktober 1983 diende De Cubber
bij de Europese Commissie voor de
Rechten van de Mens een rekwest
in dat naderhand naar het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens
werd overgezonden.
Het Europees Hof besliste in het
arrest van 26 oktober 1984 dat, daar
de zaak-De Cubber niet was behandeld door een « onpartijdige rechterlijke instantie "• Belgie artikel 6.1
van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden had geschonden.
Volgens het Europees Hof was de
miskenning van het recht op een
onpartijdige rechterlijke instantie af
te leiden uit de omstandigheid dat
De Cubber de onpartijdigheid van
de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde terecht mocbt betwijfelen,
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vermits een rechter die vroeger in
de zaak als onderzoeksrechter was
opgetreden, deelgenomen had aan
het door die rechtbank geveld veroordelend vonnis.
Dat arrest verplicht de Belgische
Staat ertoe het gezag van het rechterlijk gewijsde van de beslissing
van het Europese Hof te erkennen
en om, zo het nationaal recht in de
mogelijkheid daartoe voorziet, de
uitvoeringsmaatregelen te treffen
die geschikt zijn om de gevolgen
van de vastgestelde schending valledig ongedaan te maken.
Het enige middel dat het nationale recht ter beschikking stelt om
dat doel te bereiken, is de aangifte
bij het Hof van Cassatie met toepassing van artikel 441 van het Wethoek van Strafvordering.
Het Hof van Cassatie dat over zodanige aangifte uitspraak te doen
heeft, behoort derhalve het gezag
van het rechterlijk gewijsde van het
arrest van 26 oktober 1984 van het
Europees Hof te erkennen en bijgevolg tot het besluit te komen dat, nu
De Cubber geen recht heeft gehad
op een « onpartijdige rechterlijke instantie » in de zin van art. 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens, de voor de
Correctionele rechtbank te Oudenaarde verrichte proceshandelingen
alsook het door die rechtbank op 29
juni 1979 gevelde vonnis, in zoverre
het over de strafvordering uitspraak
doet, die bepaling hebben geschonden en derhalve in strijd zijn met
de wet in de zin van artikel 441 van
. het Wetboek van Strafvordering.
Daar het Hof van Beroep te Gent
dat vonnis niet heeft vernietigd,
heeft het de door die beslissing begane wetsschending overgenomen,
zodat het op 4 februari 1980 door
dat hof gewezen arrest, in zoverre
het De Cubber op de strafvordering
veroordeelt, moet worden vernietigd,
met uitzondering van die bGschikkingen welke door het Hof van Cassatie bij arrest van 15 april 1980
reeds zijn vernietigd.

r:- -___ -- ----- - _>______ _ f-
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De omstandigheid dat het Hof van de ontdoken verschuldigde belasting
Cassatie, in een arrest van 15 april over de toegevoegde waarde voor el1980, de voorziening die De Cubber ke inbreuk », en behalve in zoverre
tegen het aangegeven arrest had in- het
verbeurdverklaringen
uitgesteld, op wezenlijke punten heeft spreekt, te bevelen dat van dit arverworpen, staat aan de toepassing, rest melding zal worden gemaakt op
ten deze, van artikel 441 van het de kant van de vernietigde beslisWetboek van Strafvordering niet in sing en de aldus beperkte zaak naar
de weg, ook al heeft het Hof van een ander hof van beroep te verwijCassatie in voormeld arrest ver- zen.
klaard een middel niet aan te neBrussel, 5 december 1985,
men waarin eiser, om de hierboven
Voor de procureur-generaal,
opgegeven redenen, schending van
De advocaat-generaal,
artikel 6.1 van het Verdrag tot Be(get.) J. Velu ));
scherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele VrijheOverwegende dat het Hof van
den aanvoerde, in zoverre die bepaling het recht op een onpartijdige Cassatie, orgaan van de Rechterlijke
Macht, zich niet vereenzelvigt met
rechterlijke instantie waarborgt.
Afgezien van het feit dat de een van de in artikel 50 van het
rechtspleging van artikel 441 van Verdrag tot Bescherming van de
het Wetboek van Strafvordering van Rechten van de Mens en de Fundatoepassing is op de beslissingen die mentele Vrijheden vermelde Vergezag van gewijsde verkregen heb- dragsluitende Partijen, ten deze de
ben en in kracht van gewijsde zijn Belgische Staat;
Overwegende dat de aangifte van
gegaan en hiervan dat genoemd artikel, anders dan artikel 442 van dat ·een beslissing op de strafvordering
wetboek, niet de voorwaarde stelt tegen een beklaagde, gedaan op bedat geen van de partijen een voor- vel van de minister van Justitie
ziening mag hebben ingesteld bin- overeenkomstig artikel 441 van het
nen de wettelijke termijn, is er Wetboek van Strafvordering, doch
grond om aan te nemen dat het ar- na verwerping van de door de berest van het Europees Hof waarin klaagde tegen die beslissing gede inbreuk op artikel 6.1 van het richte voorziening, en gegrond op
Verdrag wordt vastgesteld, een ge- een onwettigheid die de veroordeelgeven oplevert, extrinsiek aan de in- de grieft, slechts ontvankelijk is ingevolge De Cubbers gevoerde dien het bestaan van de onwettigrechtspleging, gegeven waarop het heid berust op feitelijke omstandigHof van Cassatie geen acht heeft heden die na het verwerpen van de
kunnen slaan en in het licht waar- voorziening zijn geopenbaard of ontvan het geen uitspraak heeft kun- dekt, die blijken uit gegevens die
extrinsiek zijn aan de voordien voor
nen doen.
het Hof van Cassatie gevoerde
rechtspleging en waarvan het Hof
derhalve op dat ogenblik geen kenOm die redenen, vordert de onder- nis kon he.bben;
Overwegende dat het bestaan van
getekende procureur-generaal dat
het den Hove moge behagen het ar- zulke omstandigheid niet blijkt uit
rest van 4 februari 1980 van het Hof het arrest van 26 oktober 1984 van
yan Beroep te Gent te vernietigen, het Europees Hof voor de Rechten
m zoverre het De Cubber op de van de Mens, dat enkel beslist over
strafvordering veroordeelt behalve een rechtspunt waarover het Hof
in zoverre het hem wegen~ het hem van Cassatie uitspraak deed bij zijn
sub J van de notitie nr. 3136177 ten arrest van 15 april 1980,
laste gelegde feit veroordeelt « tot
Dat het verzoekschrift niet ontde fiscale geldboete van tweemaal vankelijk is;

-~------=
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Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift.
27 januari 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters - Andersluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal.
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VOORLOPIGE

HECHTENIS
VERZOEKSCHRWr TOT INVRIJHEIDSTELLING AFWIJZING - REDENGEVING.

Art. 97 Gw., volgens hetwelk elk vonnis
met redenen moet worden omkleed,
vindt geen toepassing op de beslissingen van rechtscolleges die over een
verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling u_ifspraak doen overeenkomstig art. 7 Wet Voorlopige Hechtenis (1).

(MARIS)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5587)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 november 1986 gewezen door het Hof van Beroep te
Bergen, waarbij het verzoek tot
voorlopige invrijheidstelling van eiser wordt afgewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 5.3 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden en 9.3 van het
Internationaal Verdrag inzake burgerre~hten en politieke rechten,
doordat het arrest de hechtenis van
beklaagde handhaaft op de enkele grond
dat de in het verzoekschrift aangevoerde
middelen niet gegrond zijn,
(1) Cass., 23 okt. 1985, A.R. nr. 4646
(A.C., 1985-86, nr 123) met voetnoot R.D.

terwijl eiser in zijn regelmatig neergelegd verzoekschrift betoogde dat er geen
enkele grond bestond tot handhaving
van zijn voorlopige hechtenis en dat hij
het recht had op behandeling van zijn
zaak binnen een redelijke termijn:

Overwegende dat artikel 97 van
de Grondwet niet van toepassing is
op de beslissingen van de rechtscolleges waarbij, zoals ten deze, over
de voorlopige hechtenis uitspraak
wordt gedaan op grand van artikel 7
van de wet van 20 april 1874, aangezien die beslissingen geen vonnissen
zijn in de zin van genoemd artikel;
Dat voor het overige het middel
kritiek oefent op de feitelijke beoordeling van het hof van beroep;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiEHe of op straffe van nietigheid .
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
28 januari 1987 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Willems - Gelijlduidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. B. Pinchart,
Bergen.
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VREEMDELINGEN

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING, TER TERUGLEIDING NAAR DE GRENS, VAN EEN UITGEZETTE OF TERUGGEWEZEN VREEMDEL!NG
- REDENGEVING.

Het ministerieel besluit waarbij een teruggewezen of uitgezette vreemdeling

,_..

.
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ter beschikking van de regering wordt
gesteld, met het oog op zijn terugleiding naar de grens, moet melding maken van de uitzonderlijk ernstige omstandigheden waardoor die beslissing
zich laat verantwoorden (1). (Artt. 25,
62 en 72 wet van 15 dec. 1980.)
(FERRARI)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5595)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 december 1986 gewezen door het Hof van Beroep te
Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 25 en 72 van de
wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen,
doordat het ministerieel besluit van
25 oktober 1985, waarbij eiser, met toepassing van artikel 25 van de wet van 15
december 1980, ter beschikking van de
regering gesteld wordt, enkel op de twee
volgende overwegingen gegrond is :
1) « Overwegende dat de ten aanzien van
hierna beter aangeduide vreemdeling
een ministerieel terugwijzingsbesluit van
(niet
gedagtekend)
is
genomen »;
2) « Overwegende dat er uitzonderlijk
ernstige omstandigheden bestaan die
zijn terugleiding naar de grens wettigen »; dat bet arrest beslist dat de bekritiseerde maatregel in overeenstemming
is met de wet, nu het ministerieel besluit
van 25 oktober 1985 gegrond is op de
verklaring dat er uitzonderlijk ernstige
omstandigheden bestaan,
terwijl krachtens artikel 72, tweede lid,
van de wet van 15 december 1980 de
raadkamer onderzoekt of de maatregelen
van vrijheidsberoving of tot verwijdering
van het grondgebied in overeenstemming zijn met de wet zonder zich over
hun gepastheid te mogen uitspreken; de
raadkamer dus terzake een beperkte bevoegdheid bezit; zij in geen geval een
(1) Pasinomie 1980, blz. 1888, art. 72; J.P.
en 8. MOUREAUX, Le statut des etrangers en Belgique, 1982, blz. 184, nr. 261; F.
RIGAUX, « Vers un nouveau statut administratif
pour les etrangers », J.T., 1981, blz. 105, nr. 66).
LAGASSE
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oordeel mag uitspreken over de ernstige
en uitzonderlijke omstandigheden zelf,
die een grond opleveren tot de terbeschikkingstelling van de regering; deze
doorgaans extern en intern genoemde
bevoegdheid echter zonder inhoud zou
zijn als ze niet in de eerste plaats de bevoegdheid was tot het nagaan of de door
de wet voorgeschreven vormen in acht
genomen zijn, en met name of het bekritiseerde besluit met redenen is omkleed;
die redengeving bovendien interne controle, namelijk op bet bestaan van de
ernstige en uitzonderlijke omstandigheden moet mogelijk maken; de vermelding aileen dat er zodanige omstandigheden bestaan, zonder dat ze, zoals ten
deze, nader worden omschreven, dus
niet voldoende is; de aangevoerde granden betrekking moeten hebben op de bescherming van de openbare orde of de
veiligheid van bet land; die gronden bijgevolg nauwkeurig moeten worden omschreven, zodat de raadkamer op zijn
minst het bestaan ervan kan nagaan; het
arrest, nu het nergens de aangevoerde
ernstige en uitzonderlijke omstandigheden nader omschrijft, niet regelmatig en
voldoende met redenen is omkleed :

Overwegende dat de minister van
Justitie op 28 oktober 1986 de verzoeken tot herziening, die door eiser
waren ingediend tegen de beslissingen waarbij eiser verbod kreeg zich
te vestigen en teruggewezen werd,
heeft verworpen en « het ministerieel besluit van 25 oktober 1985
waarbij de betrokkene ter beschikking van de regering is gesteld ten
einde naar de grens te worden teruggeleid », heeft bevestigd;
Overwegende dat, krachtens artikel 25, derde en vierde lid, van de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, de minister van Justitie, die « in uitzonc
derlijk ernstige omstandigheden »
beslist de teruggewezen vreemdeling naar de grens terug te leiden,
laatstgenoemde te dien einde ter beschikking van de regering stelt;
Overwegende dat artikel 62 van
die wet bepaalt dat « de administratieve beslissingen met redenen worden omkleed »;
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Dat uit de voormelde bepalingen
blijkt dat het ministerieel besluit
waarbij een vreemdeling, met toepssing van artikel 25, vierde lid, van
de wet van 15 december 1980, ter beschikking van de regering wordt gesteld, de « uitzonderlijk ernstige omstandigheden », die aan deze beslissing ten grondslag liggen, moet
vermelden, zodat toezicht door de
Rechterlijke Macht mogelijk is;
Overwegende dat het arrest, met
aanneming van de gronden van het
advies van het openbaar ministerie,
vermeldt dat « het ministerieel besluit van 25 oktober 1985, waarbij
(eiser) ter beschikking van de regering wordt gesteld, gegrond is op de
verklaring dat er uitzonderlijk ernstige omstandigheden bestaan die
zijn terugleiding naar de grens wettigen »;
Dat het arrest, nu het uit die enkele vaststelling afleidt dat de terbeschikkingstelling van de regering in
overeenstemming is met de wet, de
artikelen 25, derde en vierde lid, 62,
eerste lid, en 72, tweede lid, van de
wet van 15 december 1980 schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling.
28 januari 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. G. Dufrane,
Bergen.
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1° WOONPLAATS -

VERBLIJFPLAATS -

BEGRIPPEN.

2° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIFT STRAFZAKEN - BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - AKTE WAARNAAR DE RECHTER NIET
VERWIJST - GEVOLG.

1o Daar er tussen de rechtsbegrippen

woonplaats en verblijfplaats een verschil bestaat, is het niet tegenstrijdig
vast te stellen dat een beklaagde,
wiens woonplaats op een welbepaald
adres in Belgie is gevestigd, daar geen
vaste verblijfplaats heeft (1).
2o De rechter die niet verwijst naar een

akte, miskent geenszins de bewijskracht van die akte (2).

(HOUDY)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5597)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 december 1986 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat, eerste onderdeel, ...
tweede onderdeel, bet arrest opgave
doet van de identiteit van eiser en van
diens woonplaats te Elsene, Voorzitterstraat 44, maar tevens bet bestaan van
de ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de handhaving van de voorlopige hechtenis vereisen, hierop grondt
dat eiser geen vast verblijf heeft in Belgie,

terwijl uit geen enkel stuk waarop bet
hof van beroep vermocht acht te slaan,
blijkt dat de woonplaats van eiser niet
meer gevestigd is te Elsene, Voorzitter-

1----------------(1} Zie Cass., 2 maart 1971 (A.C., 1971, 628).
(2} Cass., 2 okt. 1985,
(A.C., 1985-86, nr. 61).

A.R.

nr.

4631
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straat 44; het tegenstrijdig is te stellen
dat eiser een woonplaats heeft en dat hij
geen vast verblijf heeft;
derde onderdeel, bet arrest bet bestaan van de ernstige en uitzonderlijke
omstandigheden die de handhaving van
de voorlopige hechtenis vereisen, hierop
grondt «dater, gelet op eisers uitgesproken neiging tot agressief gedrag en tot
bet plegen van geweldmisdrijven (die onder meer hebben geleid tot een veroordeling tot een gevangenisstraf van 20 jaar,
die op 1 juni 1984 door de Correctionele
Rechtbank te Nijvel tegen hem was uitgesproken, met name wegens tal van
diefstallen waarbij geweld en, meer bepaald, wapens werden gebruikt en wegens andere zware diefstallen) sterk
voor moet worden gevreesd dat hij bij
een voorlopige invrijheidstelling andere,
ernstige gewelddaden zal plegen en de
openbare veiligbeid eens te meer in gevaar zal brengen »,
terwijl de in bet arrest van het hof
van beroep bedoelde besliss!.ng, die op 1
juni 1984 door de Correctionele Rechtbank te Nijvel .was gawezen, is tenietgedaan; het hof van beroep, rechtdoende
in correctionele zaken (arrest nr. 402,
nr. 46/B/86 van de parketnotities) op 19
maart 1986 een definitief geworden arrest wees, naar luid waarvan bet hof, na
ontvankelijkverklaring van bet boger beroep dat eiser in die zaak ingesteld had
tegen een tussenvonnis dat op 19 december 1985 door de Correctionele Rechtbank te Nijvel op bet verzet van eiser tegen het in bet arrest vermelde vonnis
van 1 juni 1984 gewezen was, het verzet
ontvankelijk verklaarde, vaststelde dat
in de huidige stand van de zaak de vervolgingen niet ontvankelijk waren en de
kosten van beide rechtsinstanties ten
laste liet van de Staat; bet hof van beroep, na bet verzet tegen bet door bet
hof bedoelde vonnis van 1 juni 1984 ontvankelijk te hebben verklaard, dat vonnis tenietdoet, zodanig dat bet arrest de
bewijskracht van de akten op dat punt
miskent; daaruit volgt dat, in bet Iicht
van de hierboven opgesomde grieven en
middelen, bet arrest niet regelmatig met
redenen is omkleed, gezien de dubbelzinnigheid, tegenstrijdigheid of onjuistheid
van de redengeving, die gelijkstaat met
het ontbreken van een regelmatige redengeving in de zin van artikel 97 van
de Grondwet :

W at het eerste onderdeel betreft :
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W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het wegens de
verschillende betekenis van de begrippen woonplaats en verblijf
geenszins tegenstrijdig is te beslissen dat eiser woont te Elsene, Voorzitterstraat 44, maar geen vast verblijft heeft in Belgie, .
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest zich
niet ertoe beperkt te verwijzen naar
het tegen eiser op 1 juni 1984 gewezen vonnis waarbij hij tot een gevangenisstraf van twintig jaar werd
veroordeeld « wegens tal van diefstallen waarbij geweld en, meer bepaald, wapens werden gebruikt en
wegens andere zware diefstallen »;
dat het de aanwezigheid van de ernstige en uitzonderlijke omstandigheden, eigen aan de zaak of de persoonlijkheid van de verdachte, die
de openbare veiligheid dermate raken dat de voorlopige hechtenis
moest worden gehandhaafd, tevens
hierop grondt dat eiser in Frankrijk
is aangetroffen in het bezit van een
geweer met afgezaagde loop en twee
revolvercilinders en dat hij in dat
land tot een gevangenisstraf van vijf
maanden is veroordeeld wegens onwettig wapenbezit, dat het melding
maakt van de uitgesproken neiging
van eiser tot aggressief gedrag en
tot het plegen van geweldmisdrijven, en herinnert aan het psychiatrisch deskundigenonderzoek waaruit
blijkt dat eiser gevaar oplevert voor
de maatschappij, gelet op zijn geestestoestand en de verontwaardiging
die de uitzonderlijke ernst van de
feiten in het gehele land heeft uitgelokt, zodanig zelfs dat zijn invrijheidstelling een ernstig schandaal
zou verwekken dat het vertrouwen
van alle justitiabelen in de gerechtelijke instanties zou ondermijnen en
derhalve de veiligheid en de openbare orde zou aantasten;
Overwegende dat het arrest aldus
regelmatig met redenen is omkleed;
Overwegende dat het bestreden
arrest niet verwijst naar een arrest
dat het verzet van eiser tegen het
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vonnis van 1 juni 1984 ontvankelijk
zou hebben verklaard; dat het dus
de bewijskracht van dat arrest niet
heeft kunnen miskennen;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

toepassing (1). (Artt. 13 en 16 wet van
27 nov. 1891.)
2" Landloperij is geen misdrijf; de maatregel van vrijheidsbeneming waarbij
de rechter een landloper ter beschikking van de regering stelt, is derhalve
een maatregel van administratieve
aard en geen veroordeling. (Art. 347
Sw.; artt. 8, 13 en 16 wet van 27 nov.
1891.)
3" Art. 633 Sv., volgens hetwelk de kos-

ten van de rechtspleging tot herstel in
eer en rechten ten laste komen van de
Staat, is toepasselijk op de cassatieprocedure (2). (Impliciet.)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
28 januari 1987 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Resteau - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. J. Saels en
J. Noel, Brussel.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
BEROEP TE BERGEN T. LELEU)

VAN

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5447)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 september 1986 gewezen door het Hof van Beroep te
Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Nr. 312
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Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 621 van het Wetboek
van Strafvordering,
doordat het arrest verweerder herstel
in eer en rechten verleent voor de terbe-

1° HERSTEL IN EER EN RECHTEN ART. 621 SV. - LANDLOPERIJ - TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL MAATREGEL
WAARVOOR GEEN HERSTEL IN EER EN RECHTEN KAN WORDEN VERLEEND.

2° LANDLOPERIJ -

BEGRIP -

GEVOLG.

3° GERECHTSKOSTEN -

STRAFZAKEN
- HERSTEL IN EER EN RECHTEN - ART. 633
SV. - TOEPASSINGSGEBIED.

1" De maatregel van vrijheidsbeneming

waarbij de rechter een landloper ter
beschikking van de regering stelt, is
een maatregel van administratieve
aard en geen veroordeling; die maatregel kan derhalve niet worden gelijkgesteld met de straffen, bedoeld in art.
621 Sv., en herstel in eer en rechten in
strafzaken is daarop dan oak niet van

(1) Inzake maatregelen tot bescberming van
minderjarigen, zie Cass., 25 mei 1983, A.R.
nr. 2904 (A.C., 1982-83, nr. 531).
(2) Zie Cass., 17 mei 1943 (Bull. en
Pas., 1943, I, 187), met voetnoot 3 R.H.; zie ook
Cass., 25 mei 1983, A.R. nr. 2904, waarvan
sprake is in noot 1.
Wordt cassatieberoep ingesteld door de verzoeker tot berstel in eer en recbten, wiens verzoek door de kamer van inbescbuldigingstelling werd afgewezen, dan komt de kwestie van
de kosten niet aan de orde, vermits de procedure geen kosten meebrengt wegens de belastingvrijste!lingen die dezelfde zijn als inzake
bescberming van de maatscbappij (artt. 162,
6"bis, 279-1, 1", 279-2, 1" en 280, 1", Wetboek Registratie-, Hypotbeek- en Griffierecbten, respectievelijk m.b.t_ de formaliteiten van registratie, bet rol-, opstel- en expeditierecbt).
Van de kosten dient derbalve geen melding
te worden gemaakt in bet bescbikkende gedeelte van bet arrest (zie Cass., 29 jan. 1986,
A.R. nr. 4561, A.C., 1985-86, nr. 337.)
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schikkingstelling van de regering, die
door de Politierechtbank te Charleroi bij
vonnis van 16 mei 1964 voor de duur van
drie jaar te zijnen aanzien is gelast,
terwijl enkel de veroordeelden tot een
criminele, correctionele of politiestraf,
die niet kan worden uitgewist overeenkomstig artikel 619 van genoemd wethoek, voor herstel in aanmerking komen:

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de Politierechtbank te
Charleroi verweerder op 16 mei 1964
voor de duur van drie jaar ter beschikking van de regering heeft gesteld wegens landloperij; dat het, na
die beslissing als een « veroordeling » te hebben aangemerkt, verweerder herstel verleent voor die
<< veroordeling »;
Overwegende dat landloperij geen
misdrijf is; dat derhalve de door de
rechter bevolen maatregel van vrijheidsberoving waarbij een landloper
ter beschikking van de regering
wordt gesteld, geen veroordeling
maar een administratieve sanctie is;
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1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT ZAKEN - SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET
GEBREK VAN EEN ZAAK- BEWIJSLEVERING.

2° KQQp- RECHTSVORDERING VAN DE KOPER OP GROND VAN KOOPVERNIETIGENDE
GEBREKEN- TIJD WAARBINNEN DE RECHTSVORDERING MOET WORDEN INGESTELD KORTE TIJD - BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

1° De verplichting voor degene die zich
op een gebrek van de zaak beroept,
daarvan het bewijs te leveren, houdt
geenszins de verplichting in dat gebrek nader te bepalen; het is voldoende te bewijzen dat het ongeval niet
mogelijk zou zijn geweest als de zaak
geen gebrek had vertoond (1). (Art.
1384, eerste lid, B.W.)
2° De rechter beoordeelt in feite en der-

halve onaantastbaar of de rechtsvordering op grand van lwopvernietigende
gebreken binnen een korte tijd is ingesteld (2). (Art. 1648 B.W.)

Dat het middel gegrond is;
(LIMFA B.V. VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT T. G.B.-INNO-B.M. N.V., VANDEVINNE)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het aan
verweerder herstel verleent voor het
door de Politierechtbank te Charleroi op 16 mei 1964 gewezen vonnis
waarbij hij voor de duur van drie
jaar wegens landloperij ter beschikking van de regering gesteld is; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; laat
de kosten ten laste van de Staat;
zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
28 januari 1987 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advo-

caat-generaal.

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7635)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 mei 1985 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1315, 1384,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek,
870 van het Gerechtelijk Wetboek en 97
van de Grondwet,

1---------------(1) Cass., 25 maart 1943 (Bull. en Pas., 1943,
I, 110); zie Cass., 18 mei 1984, A.R. nr. 4216
(A.C., 1983-84, nr. 530); 17 jan. 1985, A.R.
nr. 7181 ((ibid., 1984-85, nr. 290) en 17 jan.
1986, A.R. nr. 4776 (ibid., 1985-86, nr. 319).
(2) Cass.,. 19 mei 1983,
(A.C., 1982-83, nr. 522).
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doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat het bewijs van het gebrek
van de litigieuze fles kan << voortvloeien
uit vermoedens en, met name, uit het
ontbreken van enige andere mogelijke
oorzaak van het ongeval », zegt dat « het
ongeval - het afspringen van een capsule - niet kan worden toegeschreven aan
een verkeerde behandeling tijdens het
opslaan; dat, als er wei een verkeerde
behandeling was geweest, ze eventueel
enkel tot gevolg kon hebben gehad dat
de fles was gebroken; dat in het gedrag
van het slachtoffer geen enkele fout is
vastgesteld en (de eerste verweerster) er
haar ook geen verwijt », en besluit << dat
moet worden aangenomen dat de door
Vandevinne (tweede verweerster) geleden schade geen andere oorzaak kan
hebben dan het gebrek van de zaak »,
terwijl, voor de toepassing van artikel
1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek, de rechter het bestaan van een gebrek van de zaak enkel uit het abnormale gedrag van die zaak kan afleiden
wanneer hij aile andere oorzaken dan
het gebrek uitsluit; de eerste verweerster
in haar in boger beroep genomen conclusie uitdrukkelijk aanvoerde dat het ongeval veel andere oorzaken dan het gebrek
kon hebben gehad, waaronder : << de te
sterke druk ... door het schudden van de
fles door derden, of ook door een verkeerde beweging van (het slachtoffer);
daar het gaat om een schroefdop, deze
ook afgenomen en weer slecht (niet
recht) opgeschroefd had kunnen zijn
door een derde, hetzij v66r, hetzij na de
levering aan de concluderende partij »,
en dat << nu noch de handeling van een
derde, noch zelfs die van het slachtoffer
als oorzaak van het ongeval konden worden uitgesloten, dan ook moet worden
aangenomen dat die oorzaak onbekend
is gebleven en niet noodzakelijk een gebrek van de fles is »; daaruit volgt dat de
bestreden beslissing, die enkel rekening
houdt met de daad van een derde bij het
opslaan van de flessen, zonder enig onderzoek van de andere verrichtingen
v66r of na het opslaan en tijdens welke
die daad van een derde zich ook had
kunnen voordoen, zoals de eerste verweerster betoogde, en die geen acht slaat
op het middel in de conclusie betreffende
een verkeerde beweging van het slachtoffer (tweede verweerster), welke beweging daarom nog geen fout hoeft te zijn,
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet) en evenmin naar recht is verantwoord (schending van de artikelen 1315,
1384, eerste lid, van het.Burgerlijk Wet-
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boek en 870 van het Gerechtelijk Wethoek), nu het hof van beroep niet aile
andere mogelijke oorzaken van het ongeval uitsluit :

Overwegende dat het arrest, na
eraan herinnerd te hebben « dat de
verplichting voor degene die zich op
een gebrek van de zaak beroept, om
daarvan het bewijs te leveren (... )
niet de verplichting impliceert om
dat gebrek te preciseren, dat het
voldoende is te bewijzen dat het ongeval niet mogelijk zou zijn geweest
als de zaak geen gebrek had gehad,
dit wil zeggen wanneer ze een abnormaal kenmerk vertoont waardoor schade kan worden veroorzaakt, dat het bewijs kan voortvloeien uit vermoedens en met name uit
het ontbreken van een andere mogelijke oorzaak van het ongeval », zegt
« dat die negatieve bewijslevering
naar redelijkheid moet worden opgevat en met gezond verstand moet
worden beoordeeld »;
Dat het hof van beroep aldus oordeelt dat van de feitenrechter niet
kan worden verlangd dat hij alle
denkbare oorzaken van het ongeval,
die door een van de partijen als veronderstellingen of hypothesen zijn
aangevoerd, onderzoekt en dat hij
zich integendeel kan beperken tot
het onderzoek van de oorzaken die
ten deze, naar zijn oordeel, redelijkerwijze in aanmerking kunnen
worden genomen;
Overwegende dat het hof van beroep vervolgens zegt « dat het ongeval - het afspringen van een capsule - niet kan worden toegeschreven
aan een verkeerde behandeling tijdens het opslaan; dat, als er wel een
verkeerde behandeling was geweest,
ze eventueel enkel tot gevolg kan
hebben gehad dat de fles was gebroken; dat in het gedrag van het
slachtoffer geen enkele fout is vastgesteld en (de eerste verweerster) er
haar ook geen verwijt; dat zij integendeel in een brief van 12 maart
1980, zonder commentaar, meedeelde dat haar verzekeraar had erkend ·
dat zij aansprakelijk was als be-

,-------!·:<·~
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waarder van een aan een gebrek lijdende zaak »;
Dat het hof van beroep aldus,
door te steunen op een soevereine
beoordeling van de feiten, zijn beslissing « dat moet worden aangenomen dat de door Vandevinne geleden schade van geen andere oorzaak het gevolg kan zijn dan van
het gebrek van de zaak », regelmatig
met redenen omkleedt en naar recht
verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319 1320
1322, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645,· 1647:
1648 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doordat het arrest, ter verantwoording
van zijn beslissing dat eiseres op basis
van artikel 1645 van het Burgerlijk Wethoek de eerste verweerster moet vrijwaren voor de te haren laste uitgesproken
veroordelingen, zegt dat « volgens de omstandigheden van de zaak, die elke andere factor uitsluiten, het bestaan van het
gebrek was bewezen door het abnormale
gedrag van de zaak », erop wijst « dat
het ongeval zich op 12 oktober 1979 heeft
voorgedaan; dat de Royale Belge, verzekeraar van appellante (eerste verweerster), het bij aangetekende brief van 22
nov~mber 1979 ter kennis van de tot vrijw~rmg opgeroepen partij (eiseres) heeft
gebracht; dat de directeur van de firma
die ingevolge een ambtelijke opdracht op
7 februari daaropvolgend werd gehoord,
heeft verklaard dat een van zijn collega's
zich met de koper en het slachtoffer in
verbinding had gesteld om nadere inlichtingen te verkrijgen; dat de enige in
het proces-verbaal opgenomen aanmerking betrekking heeft op de identificatie
van de fles », dat «de Nationale Nederlanden te Den Haag, verzekeraar van de
leverancier, pas laat en na talrijke herinneringsbrieven van de raadsman van het
slachtoffer is opgetreden en hetzelfde
heeft OJ?geworpen als haar verzekerde »,
en beshst dat « het bestaan van het gebrek op geen enkel moment is betwist
dat daaruit volgt dat, nu de aard en, bij~
gevolg, de herkomst van de fles vaststaan en de tot vrijwaring opgeroepen
partij (eiseres) binnen een korte tijd
kennis heeft gekregen van de klacht van
de koper, de exceptie van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen »,
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terwijl, eerste onderdeel, het gebrek
van. de zaak dat aanleiding geeft tot vrijwarmg door de verkoper, in de zin van
de artikelen 1641 en volgende van het
Burg~rlijk Wetboek, verborgen, ernstig,
nadehg voor het gebruik van de verkochte zaak moet zijn en v66r de verkoop
moet bestaan; daaruit volgt dat de bestreden beslissing, die alleen maar vaststelt dat het bestaan van het gebrek bewezen is door het abnormale gedrag van
de zaak, niet naar recht verantwoord is
daar, om de rechtsvordering tot vrijwaring ontvankelijk en gegrond te verklaren, de feitenrechters zich baseren op
het door hen aangenomen bewijs van
een gebrek, in de zin van artikel 1384
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek'
dat is afgeleid uit het abnormale gedrag
van de zaak, zonder vast te stellen dat
het aldus in aanmerking genomen gebrek de bij artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek vereiste kenmerken vertom:de om aanleiding te geven tot vrijwarmg door de verkoper (schending van
de artikelen 1641, 1642, 1643, 1644, 1645
en 1647 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, eiseres, door te stellen dat, wegens het verlies van de fles
en van de capsule, hetgeen uitsluitend te
wijten is aan de eerste verweerster, deze
« het de partijen - en de rechter - niet
mogelijk maakt na te gaan of er al dan
niet een verborgen gebrek was geweest », en dat, « nu zij aansprakelijk is
voor.. het ver!ies van het enige mogelijke
bewiJSmatenaal, haar rechtsvordering
niet gegrond moet worden verklaard »,
aanvoerde dat het niet mogelijk was de
voorwaarden die voor de toepassing van
de artikelen 1641 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek vervuld moeten zijn
en inzonderheid het bestaan van het ge:
brek vast te stellen, daar de zaak uitsluitend teniet was gegaan door een daad
van de koper; het arrest, dat oordeelt dat
« het bestaan van het gebrek op geen enkel moment is betwist », aan die conclusie van eiseres een uitlegging geeft die
onverenigbaar is met haar bewoordingen
en de bewijskracht ervan miskent
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en
althans niet antwoordt op de middelen in
de conclusie waarin eiseres aanvoerde
dat het bewijs van het gebrek en van het
feit dat het v66r de verkoop bestond niet
mogelijk waren (schending van a;tikel
97 van de Grondwet);
derde onderdeel, overeenkomstig artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek, de
rechtsvordering tot vrijwaring wegens
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een verborgen gebrek in de verkoop
slechts ontvankelijk is als ze binnen een
korte tijd wordt ingesteld; hoewel ernstige besprekingen met het oog op een
minnelijke regeling die korte tijd kunnen schorsen, het aanvoeren van loutere
grieven, bezwaren of voorbehoud binnen
een korte tijd echter niet voldoende is;
eiseres in haar regelmatig ingediende
appelconclusie uitdrukkelijk aanvoerde
dat er tussen het ongeval en de dagvaarding voor het gerecht een termijn van
achttien maanden was verstreken en dat
de rechtsvordering dus tardief en niet
ontvankelijk diende te worden verklaard;
daaruit volgt dat het arrest, door te oordelen dat eiseres binnen een korte tijd
kennis had gekregen van de klacht van
de koper en niet vast te stellen dat er besprekingen waren geweest om tot een
minnelijke regeling te komen, niet naar
recht verantwoord is (schending van artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek) en
zijn beslissing niet regelmatig met redenen omkleedt (schending van artikel 97
van de Grondwet), daar het geen acht
slaat op het middel in de conclusie valgens hetwelk de rechtsvordering te laat
was ingesteld, omdat zulks achttien
maanden na het ongeval is gedaan :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest zegt
« dat de werkelijkheid van het feit
niet te betwisten valt; dat, wat (eiseres) ook heeft beweerd, wegens de
diverse verklaringen en bijzonderheden die door het slachtoffer zijn gegeven, (... ),en die van een aangestelde van (de eerste verweerster), (...)
die niet ver van Vandevinne stond,
als vaststaande moet worden beschouwd dat het ging om een fles
orangeade, van het merk " Witte
Produkten ", in glas, van ongeveer
een liter en met een schroefdop; dat
de eerste rechter heeft vastgesteld
dat de capsule die (de eerste verweerster) als voorbeeld had neergelegd, van plastic was, dat de groeven
ervan niet geheel diep waren, " over
nauwelijks eenmaal haar omtrek ",
en heeft geoordeeld dat die
structuur slecht was aangepast aan
de bestemming ervan (... ), dat moet
worden aangenomen dat de door
Vandevinne geleden schade van
geen andere oorzaak het gevolg kon
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zijn dan van het gebrek van de
zaak»;
Dat uit die overwegingen volgt dat
het hof van beroep beslist dat de litigieuze fles, die door eiseres vervaardigd en verkocht was, leed aan
een verborgen gebrek dat deze ongeschikt maakte tot het gebruik
waartoe men ze bestemde; dat het
hof van beroep, bij ontstentenis van
een conclusie van eiseres dienaangaande, niet verplicht was de bij artikel 1641 van het Burgerlijk Wethoek vereiste kenmerken van het
gebrek nader aan te geven;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest zegt
« dat het ongeval zich op 12 oktober
1979 heeft voorgedaan; dat de
Royale Beige, verzekeraar van (de
eerste verweerster) het bij aangetekende brief van 22 november 1979
ter kennis van (eiseres) heeft gebracht; dat de directeur van de firma, die ingevolge een ambtelijke opdracht op 7 februari daaropvolgend
werd gehoord, heeft verklaard dat
een van zijn collega's zich met de
koper en het slachtoffer in verbinding had gesteld om nadere inlichtingen te verkrijgen; dat de enige in
het proces-verbaal opgenomen aanmerking betrekking heeft op de
identificatie van de fles, daar Vandevinne in zijn eerste verklaring had
gesproken van " een fles spuitwater ", (...) dat de Nationale Nederlanden te Den Haag, verzekeraar van
de leverancier, pas laat en na talrijke herinneringsbrieven van de
raadsman van het slachtoffer is opgetreden en hetzelfde heeft opgeworpen als haar verzekerde; dat het
bestaan van het gebrek op geen enkel moment is betwist (...); ... dat
geen enkel van de tegen het beroep
van (de eerste verweerster) aangevoerde middelen gegrond is»;
Dat uit die motivering blijkt dat
het hof van beroep, door vast te stellen « dat het bestaan van het gebrek
op geen enkel moment is betwist »,
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de conclusie van eiseres geenszins
heeft willen uitleggen, maar er, integendeel, enkel op wijst dat, nadat de
verzekeraar van de eerste verweerster het ongeval ter kennis had gebracht, noch eiseres, noch haar verzekeraar iets anders hebben opgeworpen dan dat het niet mogelijk
was de fles te identificeren, terwijl
« het bestaan van het gebrek op
geen enkel moment is betwist »;
Dat, in het tweede onderdeel, het
middel, dat op een verkeerde uitlegging van het arrest berust, feitelijke
grondslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest, op
grond van de in het antwoord op het
tweede onderdeel van het middel
vermelde vaststellingen, beslist dat
« nu de tot vrijwaring opgeroepen
partij binnen een korte tijd kennis
heeft gekregen van de klacht van de
koper, de exceptie van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen»;
Dat het arrest aldus antwoordt op
de conclusie van eiseres en, door
een beoordeling van de gezamenlijke feitelijke omstandigheden van
de zaak, zijn beslissing verantwoordt zonder artikel 1648 van het
Burgerlijk Wetboek te schenden; dat
het, om de exceptie van laattijdigheid te verwerpen, niet verplicht
was het bestaan van besprekingen
vast te stellen, daar andere ter beoordeling van de feitenrechter
staande redenen het niet-verstrijken
konden rechtvaardigen van de korte
termijn om de rechtsvordering op
grond van koopvernietigende gebreken in te stellen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

mend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Dassesse, Biitzler en
Gerard.
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ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING
HANDELSPRAKTIJKENWET, ART. 20 - RECLAME VOOR SIGARETTEN- VERMELDING VAN
DE TEER- EN NICOTINEGEHALTEN DIE VERPLICHT OP DE PAKJES SIGARETTEN VOORKOMEN EN ZIJN VASTGESTELD OVEREENKOMSTIG DE BELGISCHE NORMEN - WETTIGHEID.

Geen gegeven waardoor « het publiek
zou kunnen worden misleid aangaande
de identiteit, de aard, de samenstelling, de oorsprong, de kwantiteiten of
de kenmerken van een produkt "• in de
zin van art. 20, 1", Handelspraktijkenwet, is de vermelding in reclame voor
sigaretten van de teer- en nicotinegehalten die verplicht op de pakjes sigaretten voorkomen en die zijn vastgesteld overeenkomstig de Belgische normen van de serie NBN V 01, waarnaar
wordt verwezen in K.B. van 28 dec.
1979 betreffende het fabriceren en het
in de handel brengen van tabak, produkten op basis van tabak en soortgeJijke produkten, gew. bij K.B. van 30
maart 1981.

(PHILIP MORRIS BELGIUM N.V. T. B.A.T. BENE. LUX, ETABLISSEMENTS ODON WARLAND N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7651)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 juni 1985 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
29 januari 1987 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Bosly, waarne-

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 20, 1", 55b van de
wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktrijken, 2, 6, 7 van de wet van 24
januari 1977 betreffende de bescherming
van de gezondheid van de verbruikers op
bet stuk van de voedingsmiddelen en anc
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dere produkten, 3, 6, § 2, van het konink- voorgeschreven vermeldingen staan, met
lijk besluit van 28 december 1979 betref- uitsluiting van iedere toevoeging, zulks
fende het fabriceren en het in de handel niet te bekritiseren valt, ook al schombrengen van tabak, produkten op basis melt het door de verbruiker ingeademde
van tabak en soortgelijke produkten, ge- · gehalte naargelang van de manier waarwijzigd bij het koninklijk besluit van 30 op hij rookt; (...) dat (eiseres) niettemin
maart 1981, en 97 van de Grondwet,
beoogt dat de algemene norm van artikel
doordat het arrest, nadat het heeft 20, 1°, van de wet betreffende de handelsvastgesteld dat verweerster een Barclay- praktijken, volgens hetwelk elke hansigaret met Actron-filter in de handel delspubiciteit verboden is die · gegevens
brengt, en op de verpakking van die si- bevat waardoor het publiek misleid zou
garetten een zeer laag teer- en nicotine- kunnen worden aangaande de werkelijke
gehalte vermeldt, welk gehalte overeen- kenmerken van een produkt, voorrang
komstig de Belgische normen van de heeft boven de technische normen van
serie NBN V 01 is vastgesteld door mid- een gewoon koninklijk besluit, die kundel van analytische rookmachines, en na- nen herzien worden en onaangepast zijn
dat het heeft vastgesteld dat eiseres aan- omdat er nieuwigheden op de markt kovoerde en althans aanbood te bewijzen men waardoor een mechanische en obdat wanneer de Barclay-sigaret niet door jectief verkeerde ontleding van het proeen machine, maar door een mens wordt dukt wordt bevoordeeld of dusdanig zijn
gerookt, de teer- en nicotinegehalten opgevat dat zij die bevoordelen; dat ze
aanzienlijk grater zijn dan op de verpak- meent dat het koninklijk besluit van 28
king van de Barclay-sigaretten is ver- december 1979 het in artikel 20, 1°, van
meld, beslist dat er geen reden is om ei- de wet betreffende de handelspraktijken
seres tot die bewijslevering toe te laten \lervatte verbod inzake bedrieglijke hanen dat er geen grand bestaat om te beve- delspubliciteit niet heeft kunnen beperlen dat verweerster tot de wijziging van ken; ( ... ) dat de eerste rechter terecht
de NVN V 01 niet langer pakjes Barclay- erop gewezen heeft dat het gedrag van
sigaretten met Actron-filter en de ver- (verweerster) overeenstemt met die bijmelding « teer 1 mg, nicotine 0,2 mg » in zondere wetgeving en dus wettig is, en
de handel mag brengen, tenzij de ver- niet als onwettig kan worden beschouwd,
bruikers terzelfder tijd door een toevoe- krachtens de algemene bepalingen van
ging ervan worden ingelicht dat de waar- artikel 20, 1°, van de wet betreffende de
den, als de mens een sigaret rookt, in handelspraktijken; dat een publiciteit,
werkelijkheid aanzienlijk grater zijn, en die juist de kenmerken van een produkt
zulks op grand dat « zelfs als (eiseres) vermeldt, overeenkomstig de bijzondere
het bewij s leverde van hetgeen zij be- wetgeving, niet als bedrieglijk kan worden beschouwd, in de zin van artikel 20,
weerde, het toch waar is dat de door
(verweerster) opgegeven gehalten over- 1°, betreffende de handelspraktijken; dat
eenkomen met die welke zijn vastgesteld artikel 20, 1°, van de wet betreffende de
overeenkomstig artikel 3 van het konink- handelspraktijken niet in strijd met of
lijk besluit van 28 december 1979 en anders is dan de b~jzondere wetgeving,
overeenkomstig de Belgische normen maar die aanvult in zoverre die wettevan de serie NBN V 01 waarnaar dat ko- lijke bepalingen tot doel hebben de verninklijk besluit verwijst; (...) dat de enige bruikers te beschermen tegen eventuele
op dat stuk erkende Belgische normen bedriegerij en krachtens artikel 20, 1°, elsteunen op ontledingen die geen toepas- ke andere handelspubliciteit dan de bij
sing maken van wat (eiseres) « menselijk voornoemde bijzondere wetgeving voorroken » heet; (...) dat die normen niet tot geschreven vermeldingen kan worden
doel hebben de gevolgen van tabaksver- verboden; dat ten deze op de verpakking
bruik door rakers vast te stellen, maar van de Barclay-sigaretten met Actron-filde rookparameters en de genormaliseer- ter geen vermelding voorkomt die is verde voorwaarden voor machinaal roken te boden bij artikel 20, 1°, van de wet bebepal\:)n; (...) dat bovendien, en vooral treffende de handelspraktijken en die
aan de fabrikant, niet kan worden ver- bijzondere reglementering »,
weten dat hij op de verpakking van zijn
produkten bet door machinaal roken
te1wijl, eerste onderdeel, de wet van
vastgestelde gehalte vermeldt, als die 24 januari 1977 betreffende de beschervermelding niet enkel bij een koninklijk ming van de gezondheid van de verbruibesluit is toegestaan, maar voorgeschre- kers op het stuk van de voedingsmiddeven is; (...) dat, als op de bij artikel 3, § 2, len en andere produkten, in artikelen 6
van bet koninklijk besluit van 23 decem- en 7, bepaalt dat de Koning, in het beber 1979 bedoelde plaatsen enkel de lang van de volksgezondheid of met het
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doel bedrog te voorkomen, onder meer
de aanwijzingen kan reglementeren die
nuttig zijn voor de informatie (artikel 6
waarin wordt verwezen naar artikel 2)
en regels kan stellen en verbodsmaatregelen kan voorschrijven op de reclame
(artikel 7); die wet weliswaar de Koning
toestaat om, onder andere, voor de verplichte vermeldingen op de verpakking
van sigaretten, maatregelen te treffen
zoals die van het koninklijk besluit van
28 december 1979; die wettelijke bepalingen, die ongetwijfeld een bijzondere wetgeving vormen, op dat stuk geenszins artikel 20, 1", van de wet van 14 juli 1971,
hebben opgeheven, althans in zoverre,
zelfs al is voldaan aan de vereisten van
de reglementen ter uitvoering van die
bijzondere wetgeving, artikel 20, 1", van
de wet van 1 juli 1971 verder effect blijft
sorteren in zoverre het elke bedrieglijke
reclame verbiedt en dat wettelijk begrip
kan worden toegepast zodra, volgens de
feitelijke vaststellingtm die de rechter
moet doen, reclame werkelijk bedrieglijk
schijnt te zijn, onder meer wat de werkelijke kenmerken van het produkt betreft;
daaruit volgt dat het arrest, waarin als
principe wordt gesteld dat de vermelding
op de pakjes sigaretten van de overeenkomstig het koninklijk besluit van 28 december 1979 ter uitvoering van de wet
van 24 januari 1977 berekende nicotineen teergehalten, geen bedrieglijke reclame kan zijn, en zulks al is het bewijs ervan geleverd dat die gehalten aanzienlijk
groter zijn wanneer de sigaret normaal
door een mens wordt gerookt, en dat artikel 20, 1", van de wet van 14 juli 1976
(lees 1971) zich ertoe beperkt elke andere handelspubliciteit dan de bij die bijzondere wetgeving, ten deze de wet van
24 januari 1977 en de toepassingsbesluiten ervan, voorgeschreven vermeldingen
te verbieden, enerzijds, het toepassingsgebied en de draagwijdte van artikel 20,
1", van de wet van 14 juli 1971 en, anderzijds, het toepassingsgebied en de draagwijdte van de artikelen 2, 6 en 7 van de
wet van 24 januari 1977 miskent, alsmede de artikelen 3 en 6, § 2, van het koninklijk besluit van 28 december 1979 en
derhalve die wettelijke en reglementaire
bepalingen schendt;
tweede onderdeel, artikel 20, 1", van de
wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken bepaalt dat elke handelspubliciteit verboden is die gegevens bevat waardoor het publiek misleid zou
kunnen worden aangaande de identiteit,
de aard, de samenstelling, de oorsprong,
de hoeveelheden of de kenmerken van
een produkt en dat onder kenmerken
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dienen te worden verstaan de voordelen
van een produkt, inzonderheid uit het
oogpunt van zijn eigenschappen, en artikel 55b van dezelfde wet bepaalt dat de
voorzitter van de rechtbank van koophandel het bestaan vaststelt en de staking beveelt van een tekortkoming aan
de bepalingen van artikel 20 van de wet
betreffende de handelspubliciteit; krachtens die bepalingen de rechter die kennis neemt van een op grond van bedrieglijke publiciteit ingestelde rechtsvordering tot staking, verplicht is zelf vast te
stellen of de betwiste publiciteit gegevens bevat waardoor het publiek misleid
zou kunnen worden, onder meer aangaande de aard, de samenstelling en de
kenmerken van het litigieuze produkt,
met inbegrip van de voordelen uit het
oogpunt van zijn eigenschappen; het arrest zelf vaststelt dat de publiciteit, door
de vermelding op de verpakking van de
Barclay-sigaretten, van hun uitzonderlijk
laag nicotine- en teergehalte een bedrieglijk kenmerk kan zijn doordat uit de
door eiseres aangevoerde ontledingen
zou blijken dat de gehalten aan nicotine
en teer, die vrijkomen wanneer de sigaret normaal door een mens wordt gerookt, aanzienlijk groter zijn dan op de
verpakking van de Barclay-sigaretten
wordt vermeld; terwijl, zoals het arrest
tevens erop wijst, de technische normen
die zijn voorgeschreven bij het koninkIijk besluit van 28 december 1979, ter uitvoering van de wet van 24 januari 1977
betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers, niet tot
doel hebben de gevolgen van tabaksverbruik door rokers vast te stellen, maar
de parameters van het machinaal roken
te bepalen, uit de ontledinJen door machinaal roken derhalve niet echt kan
worden opgemaakt welke de gevolgen
zijn van tabaksverbruik door rokers, en
de omstandigheid dat op de verpakkingen de resultaten van de ontledingen
door machinaal roken worden vermeld,
op zichzelf niet uitsluit dat die aanwijzingen bedrieglijk is, inzonderheid aangaande de aard, de samenstelling en de
werkelijke kenmerken van de Barclay-sigaretten, met inbegrip van de voordelen
ervan uit het oogpunt van hun eigenschappen, maar die gegevens beoordeeld
worden op grond van een verwijzing
naar echt roken van sigaretten, dat wil
zeggen het roken van een sigaret door
een mens en niet van machinaal roken;
daaruit volgt dat, door te beslissen dat
de enkele omstandigheid dat de vermeldingen op de pakjes Barclay-sigaretten
de juiste weergave zijn van de ontledin-
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gen door machinaal roken, daaraan elk
bedrieglijk karakter ontneemt, het arrest, in plaats van na te gaan en in feite
vast te stellen dat dit bedrieglijk karakter al dan niet bestaat, in werkelijkheid
het onderzoek en de feitelijke vaststellingen weigert te doen, die de artikelen 20,
1', en 55b van de wet van 14 juli 1971
voorschrijven en bijgevolg een verkeerde
toepassing van die wettelijke bepalingen
maakt en ze dan ook schendt;
derde onderdeel, het tegenstrijdig is te
beweren, enerzijds, dat de technische
normen van het koninklijk besluit van
28 december 1979 ter uitvoering van de
wet van 24 januari 1977 steunen op ontledingen zonder enige toepassing van
hetgeen eiseres << menselijk roken » heet,
dat eiseres ten onrechte aan die normen
een ander doel toekent dan wat de wetgever heeft gewild, dat zij niet tot doel
hebben de gevolgen van tabaksverbruik
door rokers vast te stellen, maar inzonderheid de rookparameters te definieren
evenals de genormaliseerde voorwaarden
die voor het machinaal analytisch routineroken van sigaretten moeten worden
verwezenlijkt, voorschriften te geven
voor een analytische rookmachine en aile gegevens te verstrekken ter aanvulling van de gegevens inzake machinaal
roken, bovendien te zeggen dat aan een
fabrikant niet kan worden verweten dat
hij op de verpakking van zijn produkten
de door machinaal roken berekende gehalten vermeldt, nu die vermelding niet
enkel toegestaan, maar ook opgelegd is
bij een koninklijk besluit, en anderzij ds
te verklaren dat het gedrag van verweerster niet in strijd is met die bijzondere
wetgeving (de wet van 24 januari 1977 en
de uitvoeringsbesluiten ervan) en dus
wettig is ten aanzien hiervan, zodat het
niet als onwettig kan worden aangemerkt krachtens de algemene bepaling
van artikel 20, 1', van de wet betreffende
de handelspraktijken en dat reclame, in
zoverre zij de kenmerken van een produkt juist vermeldt, zoals zulks bij de
bijzondere wetgeving is voorgeschreven,
niet als bedrieglijk kan worden beschouwd in de zin van artikel 20, 1°, van
de wet betreffende de handelspraktijken;
het immers tegenstrijdig is te zeggen,
enerzijds, dat de vermelding van de nicotine- en teergehalten, die volgens een bijzondere reglementering is opgelegd,
geen betrekking hebben op het roken
van een sigaret door een mens, maar enkel op machinaal roken, en anderzijds,
dat die vermelding om die reden geen
bedrjeglijke publiciteit, in de zin van artiket 20, 1°, van de wet van 14 juli 1971
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betreffende de handelspraktijken, kon
zijn ten aanzien van verbruikers die,
met name volgens de vaststellingen van
het arrest, maar bovendien ingevolge de
wet zelf van 14 juli 1971, « rokers » en
geen « rookmachines » zijn; met andere
woorden, tenslotte, het arrest zich tegenspreekt als het zegt dat, om na te gaan
of de verbruiker bedrogen wordt, waarbij
dan de echte aard van de kenmerken
van het produkt moet worden onderzocht, enkel moet worden nagegaan of
de litigieuze reclame wijst naar ontledingen waarvan het arrest zelf beweert dat
zij geen betrekking hebben op de aard
zelf (« menselijk roken »), maar op abstracte gegevens (« machinaal roken »);
en het arrest, in zoverre het op tegenstrijdige redenen steunt, niet regelmatig
met redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 20, 1°,
van de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken bepaalt
dat elke handelspubliciteit verboden
is « 1o die gegevens bevat waardoor
het publiek misleid zou kunnen worden aangaande de identiteit, de
aard, de samenstelling, de oorsprong, de kwantiteiten of de kenmerken van een produkt; (... ) »;
Dat artikel 6, § 2, van de wet van
24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van
de verbruikers op het stuk van de
voedingsmiddelen en andere produkten bepaalt : « op voorstel of na
advies van de Hoge Gezondheidsraad kan de Koning de zelfstandigheden bepalen die (tabak, produkten
op basis van tabak en soortgelijke
produkten) niet of slechts in een
door hem vastgestelde hoeveelheid
mogen bevatten, alsmede de grenzen en voorwaarden bepalen waaraan de aanwezigheid van deze zelfstandigheden gebonden is »;
Dat, volgens artikel 7, § 2, van dezelfde wet, de Koning in het belang
van de volksgezondheid regels kan
stellen en algehele en gehele verbodsmaatregelen kan voorschrijven
in verband met reclame omtrent tabak, produkten op basis van tabak
en soortgelijk,e. produkten;

T ------'

Nr. 314

__ ;I-T-------~-~~-_~
__ ~

HOF VAN CASSATIE

Overwegende dat het koninklijk
besluit van 28 december 1979 betreffende het fabriceren en het in de
handel brengen van tabak, produkten op basis van tabak en soortgelijke produkten, ter uitvoering van
die wet en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 maart 1981 de
vermeldingen, onder andere in verband met nicotine en teer die op de
verpakkingen moeten voorkomen
opsomt en de referentiemethoden
voor de ontleding van die produkten
vaststelt;
Dat artikel 3 van het koninklijk
besluit van 20 december 1982 betreffende de reclame voor tabak, voor
produkten op basis van tabak en
soortgelijke produkten, ter uitvoering van dezelfde wet van 24 januari
1977, bepaalt dat « de reclame voor
tabak, produkten op basis van tabak
en soortgelijke produkten slechts
onder de volgende voorwaarden
mag gebeuren: 1" ( ... ) de reclame
mag slechts de volgende elementen
bevatten: ( ... ) e) de gehalten aan
teer en nicotine» ( ... );
Overwegende dat uit de samenlezing van die bepaling met die van
voormelde koninklijke besluiten
volgt dat die gehalten moeten worden berekend op basis van de in artikel 6 van het koninklijk besluit
van 28 december 1979 aangewezen
referentiemethoden, of van de Belgische normen NBN V 01;
Overwegende dat de vermeldingen
bedoeld in de latere specifieke wet
en de uitvoeringsbesluiten waarvan
de wettigheid niet wordt betwist,
geen « gegevens kunnen zijn waardoor het publiek misleid zou kunnen
worden aangaande de identiteit, de
aard, de samenstelling, de oorsprong, de kwantiteiten of de kenmerken van een produkt » in de zin
van artikel 20 van de voormelde wet
van 14 juli 1971;
Dat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de litlg1euze vermeldingen niet strijdig z1jn met die reglementermg, derhalve wettlg, zonder
verder onderzoek besllst dat ver-
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weerster voormeld artikel 20 niet
heeft overtreden;
Dat die onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest oordeelt << dat een publiciteit in zoverre
zij juist de kenmerken van een produkt opgeeft, zoals bij de bijzondere
wetgeving niet in strijd met of anders is dan de bijzondere wetgeving
is voorgeschreven, niet als bedrieglijk in de zin van artikel 20, 1°, van
de wet betreffende de handelspraktijken kan worden beschouwd » en
<< dat artikel 20, 1°, van de wet betreffende de handelspraktijken en
de bijzondere wetgeving, maar die
aanvult in zoverre die wettelijke bepalingen tot doel hebben de verbruikers te beschermen tegen eventuele
bednegerij en, krachtens artikel 20,
1°, elke andere handelspubliciteit
dan de bij voornoemde bijzondere
wetgeving voorgeschreven verme . . dingen kan worden verboden >>;
Overwegende dat noch uit die bewoordingen, noch uit die van het
middel, en evenmin uit enige andere
passage blijkt dat het arrest zegt
dat artikel 20 van de wet van 14 juli
1971 vereist dat de kenmerken van
de door verweerster verkochte produkten moeten worden onderzocht
aan de hand van << menselijk roken>>;
Dat dit onderdeel op een verkeerde interpretatie van het arrest berust en dus feitelijke grondslag
mist;
Over bet tweede middel, afgeleid uit
de schendmg van de artikelen 20. 1 55b
van de wet van 14 juh 1971 betreffende
de handelspraktijken, 6 ~ 1 7, § 3 va11
de wet van 24 januan 1977 betreffende
de beschermmg van de gezondhetd van
de verbruikers op het stuk van de voe
dingsmiddelen en andere produkten er
3 van het konmkhjk besluit van 20 de
cember 1982 betreffende de reclame voor
tabak, voor produkten op basis van ta
bak en soortgehjke produkten
doordat het arrest, na te hebben va'>t
gesteld dat verweerster een Barclav stga
ret met Actron filter in de hande: breng
en op de andere reclamemtddelen dar d~
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pakjes sigaretten zelf zeer lage teer- en
nicotinegehalten vermeldt, welke gehalten zijn vastgesteld overeenkomstig de
Belgische normen van de serie NBN V 01
en door middel van analytische rookmachines zijn vastgesteld, en reclameslogans gebruikt waarin zij spreekt over de
uitzonderlijke smaak en het heerlijk aroma van een zware sigaret, ook al bevat
zij een laag teer- en nicotinegehalte, en
na te hebben vastgesteld dat eiseres aanvoerde en aanbood te bewijzen dat, wanneer de Barclay-sigaret niet door een
machine maar door een mens wordt gerookt, de teer- en nicotinegehalten aanzienlijk groter zijn dan op de reclamemiddelen wordt vermeld en in de reclameslogans wordt gezegd, beslist dat er
geen reden is om eiseres tot die bewijslevering toe te Iaten en dat er geen
grond bestaat om te bevelen dat verweerster die reclame niet !anger zou rnaken, en zulks op grond dat « artikel 3
van het koninldijk besluit van 20 december 1982 betreffende de reclame voor tabak, produkten op basis van tabak en
soortgelijke produkten, ter uitvoering
van dezelfde wet van 24 januari 1977 betreffende de geznndheid van de verbruikers, bepaalt du reclame voor tabak
;,lechts een bepaald aantal limitatief opgegeven elementen mag bevatten, waaronder « de gehalten aan teer en nicotine >>; dat niet als onwettig kan worden
beschouwd de vermelding in de reclame
voor de Barclay-sigaretten met Actronfilter van de gehalten aan teer en nicotine, die verplicht op de pakjes sigaretten
voorkomen en zijn vastgesteld overeenkomstig de Belgische normen van de serie NBN V 01, waarnaar wordt verwezen
in het koninklijk besluit van 28 december 1979, waarvan artikel 6, § 2, bepaalt
dat " de enige geldige referentiemethoden voor de onleding van nicotine en
teer die zijn welke vermeld zijn in de
Belgische
normen
van
de
serie
NBN V 01 " », en dat verweerster « het
recht had in haar reclame te verwijzen
naar de enige wettelijke normen voor de
vaststelling van de gehalten aan teer en
nicotine, hoewel de vermelding van de
gehalten enkel op de pakjes sigaretten is
voorgeschreven; dat de wetgeving, krachtens welke de fabrikant en de distributeur verplicht zijn op de sigaretten de
gehalten te vermelden die zijn vastgelegd volgens de enige methode bepaald
in artikel 6, § 2, van het koninklijk besluit van 28 december 1979, geen betekenis meer zou hebben indien die fabrikant of distributeur in zijn reclame in
het algemeen mocht doen veronderstel-
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len dat zijn sigaretten in werkelijkheid
meer of minder teer en nicotine bevatten
dan voortvloeit uit de door de wettelijke
methoden verkregen resultaten; dat
daaruit volgt dat het gebruik van de litigieuze slogans en de wijze waarop zij
zijn aangewend, niet als onwettig kunnen worden beschouwd; (... ) dat er geen
reden is om het door (eiseres) gevraagde
onderzoek te doen; uit het voorgaande
immers volgt dat de rechtsvordering niet
gegrond diende te worden verklaard, ook
al was het bewijs van de aangevoerde
feiten geleverd •,
terwijl, eerste onderdeel, de artikelen
6 en 7 van de wet van 24 juanuari 1977
betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk
van de voedingsmiddelen en andere produkten, bepalen dat de Koning in het belang van de openbare gezondheid of met
het doel bedrog te voorkomen, inzonderheid de aanwijzingen kan reglementeren
die nuttig zijn voor de informatie (artikel
6 waarin wordt verwezen naar artikel 2)
en regels kan stellen en verbodsmaatregelen kan voorschrijven op de reclame
(artikel 7); krachtens die wet de Koning,
inzonderheid aangaande de in de reclame voor sigaretten te vermelden gegevens, maatregelen kan treffen zoals die
van het koninklijk besluit van 20 december 1982; die wettelijke bepalingen, die
ongetwijfeld een bijzondere wetgeving
vormen, op dat stuk geenszins artikel 20,
1•, , van de wet van 14 juli 1971 hebben
opgeheven, althans in zoverre, zelfs al is
voldaan aan de vereisten van het reglement, ter uitvoering van die bijzondere
wetgeving, artikel 20, 1•, van de wet van
14 juli 1971 verder effect blijft sorteren,
in zoverre het elke bedrieglijke reclame
verbiedt en dat wettelijk begrip kan worden toegepast zodra, volgens de feiteijke
vaststellingen die de rechter moet doen,
reclame werkelijk bedrieglijk schijnt te
zijn, onder meer wat de werkelijke kenmerken van het produkt betreft; het koninklijk besluit van 20 december 1982 in
ieder geval geen enkele met artikel 6,
§ 2, van het koninklijk besluit van 28 december 1979 vergelijkbare bepaling bevat en geenszins bepaalt dat de gehalten
aan nicotine en teer slechts vast te stellen zijn volgens de in de Belgische normen NBN V 01 vermelde methoden; daaruit volgt dat het arrest, waarin als
principe wordt gesteld dat de vermelding
op de pakjes sigaretten van de overeenkomstig het koninklijk besluit van 28 december 1979, ter uitvoering van de wet
van 24 januari 1977, berekende nicotineen teergehalten, geen bedrieglijke recla-
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me kan zijn, en zulks al is het bewijs ervan geleverd dat die gehalten aanzienlijk
groter zijn wanneer de sigaret normaal
door een mens wordt gerookt, en, bovendien, wordt beslist dat de wetgeving,
krachtens welke de fabrikant en de distributeur verplicht zijn op de sigaretten
de gehalten te vermelden die zijn vastgelegd volgens de enige methode bepaald
in artikel 6, § 2, van het koninklijk besluit van 28 december 1979, geen betekenis meer zou hebben indien die fabrikant of distributeur in zijn reclame in
het algemeen mocht doen veronderstellen dat zijn sigaretten in werkelijkheid
meer of minder teer en nicotine bevatten
dan voortvloeit uit de door de wettelijke
methoden verkregen resultaten, en derhalve wordt gezegd dat reclame met de
vermelding dat de sigaretten lagere teeren nicotinegehalten dan de werkelijke
bevatten, niet bedrieglijk is, in de zin
van artikel 20, 1", van de wet van 14 juli
1971, nu de vermelde gehalten zijn vastgesteld met toepassing van het koninklijk besluit van 28 december 1979, ter uitvoering van de wet van 24 januari 1977,
enerzijds, het toepassingsgebied en de
draagwijdte van artikel 20 van de wet
van 14 juli 1971 en, anderzijds, het toepassingsgebied en de draagwijdte van de
artikelen 2, 6 en 7 van de wet van 14 januari 1977 miskent, alsmede artikel 3
van het koninklijk besluit van 20 december 1982, en dus ook die wettelijke en reglementaire bepalingen schendt;

tweede onderdeel, artikel 20, 1", van de
wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken bepaalt dat elke handelspubliciteit verboden is die gegevens bevat waardoor het publiek misleid zou
kunnen worden aangaande de identiteit,
de aard, de samenstelling, de oorsprong,
de kwantiteit of de kenmerken van een
produkt en dat onder kenmerken dienen
te worden verstaan de voordelen van een
produkt, inzonderheid uit het oogpunt
van de eigenschappen ervan, en dat artikel 55b van dezelfde wet bepaalt dat de
voorzitter van de rechtbank van koophandel het bestaan vaststelt en de staking beveelt van een tekortkoming aan
de bepalingen van artikel 20 betreffende
de handelspubliciteit; krachtens die bepalingen de rechter, die kennisneemt
van een op grond van bedrieglijke publiciteit ingestelde rechtsvordering tot staking, verplicht is zelf vast te stellen of
de betwiste publiciteit gegevens bevat
waardoor het publiek misleid zou kunnen worden, onder meer aangaande de
aard, de samenstelling en de kenmerken
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van het litigieuze produkt, met inbegrip
van de voordelen uit het oogpunt van
zijn eigenschappen; het arrest zelf vaststelt dat de publiciteit, door de vermelding op de in de reclamemiddelen en slogans van het uitzonderlijk laag nicotineen teergehalte van de sigaretten, een bedrieglijk kenmerk kan zijn, doordat uit
de door eiseres aangevoerde ontledingen
zou blijken dat de gehalten aan nicotine
en teer, die vrijkomen wanneer de sigaret normaal door een mens wordt gerookt, aanzienlijk groter zijn dan op de
verpakking van de Barclay-sigaretten
wordt vermeld; terwijl, zoals het arrest
erop wijst, artikel 3 van het koninklijk
besluit van 20 december 1982 betreffende
de reclame voor tabak, ter uitvoering
van de wet van 24 januari 1977 betreffende de gezondheid van de verbruikers,
bepaalt dat de reclame voor tabak
slechts een bepaald en beperkt aantal
gegevens mag bevatten, waaronder « de
gehalten aan teer en nicotine •, die reglementaire bepaling dus geenszins die vermelding voorschrijft, bovendien het koninklijk besluit van 20 december 1982
geen bepaling bevat waarin naar de door
de Belgische normen NBN V 01 vastgelegde methode als enige ontledingsmethode wordt verwezen en tenslotte, zoals
het arrest tevens erop wijst, de technische normen die zijn voorgeschreven
bij het koninklijk besluit van 28 december 1979, niet tot doe! hebben de gevolgen van tabaksverbruik door rokers vast
te stellen, maar de rookparameters van
het machinaal roken te definieren, uit de
ontledingen door machinaal roken derhalve niet echt kan worden opgemaakt
welke de gevolgen zijn van tabaksverbruik door rokers en de omstandigheid
dat in de publiciteit voor de Barclay-sigaretten de resultaten van de ontledingen
worden vermeld, op zichzelf niet uitsluit
dat die vermelding bedrieglijk is, inzonderheid aangaande de aard, de samenstelling en de werkelijke kenmerken van
de Barclay-sigaretten, met inbegrip van
de voordelen ervan uit het oogpunt van
hun eigenschappen, daar die gegevens
moeten worden beoordeeld op grond van
een verwijzing naar echt roken van sigaretten, dat wil zeggen het roken van een
sigaret door een mens en niet van machinaal roken; daaruit volgt dat, door te
beslissen dat de vermelding in de reclame door de Barclay-sigaretten met Actron-filter van de teer en nicotine, waarvan het gehalte verplicht op de pakjes
sigaretten voorkomt, en dat is vastgesteld overeenkomstig de Belgische normen waarnaar artikel 6, § 2, van het ko-
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ninklijk besluit van 28 december 1979
verwijst, niet als onwettig kan worden
beschouwd, het arrest, in plaats van na
te gaan en in feite te onderzoeken of d1e
reclame bedrieglijk is, in werkelijkheid
het onderzoek en de vaststellingen weigert te doen die de artikelen 20, 1", en
55b van de wet van 14 juli 1971 voorschrijven, en bijgevolg een verkeerde
toepassing van die wettelijke bepaling
maakt en ze dan ook schendt :
Overwegende dat het arrest oordeelt dat " niet als onwettig kan
worden beschouwd de vermelding in
de reclame voor de Barclay-sigaretten met Actron-filter, van de teer en
nicotine, waarvan het gehalte verplicht op de pakjes sigaretten voorkomt en dat is vastgesteld overeenkomstig de Belgische normen van
de serie NBN V 01, waarnaar wordt
verwezen in het koninklijk besluit
van 28 december 1979, waarvan artikel 6, § 2, bepaalt dat de enige geldige referentiemethoden voor de ontleding van n•a;otine en teer die zijn
welke vermeld zijn in de Belgische
normen van de serie NBN V 01 »;
Dat, zoals in het antwoord op de
eerste twee onderdelen van het eerste middel is gezegd, het arrest door
die overwegingen de in het middel
aangewezen wettelijke bepalingen
niet schcndt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
29 Januari 1987 - 1" kamer - Voorzitter de h Bosly, waarnemend voorzitter
- Verslaggever mevr Charlier, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de
h Velu, advocaat-generaal - Advocaten
mrs De Bruyn en De Gryse
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KA:>,IER -

29 januari 1987

RECHTBANKEN

ZAAK GEDl:RE:'<lDE
}lEER DA:'<i ZES :\IIAA::'i"DEC\J l:'<i BERAAD GEHOl:DE:'<i - 0:-iTIREKKI:-iG VA:'<i DE ZAAK AAC\J
DE RECHTER - VERWIJZI:'<iG :'<iAAR HETZELFDE GERECHT, A:-iDERS SA}IE:'<iGESTELD.

Wanneer een rechter meer dan zes
maanden verzuimt de zaak te berechten die hij in beraad had genomen,
kan het Hoi, zonder de in art. 656
Ger. W: bedoelde mededeling te beveJen, de zaak aan die rechter onttrekken en ze verwijzen naar hetzelfde gerecht, anders samengesteld (1).

(PROCL"REL"R-GENERAAL BIJ RET HOF VAN
BEROEP TE BRT:SSEL Dl ZAKE T.D.S. P.V.B.A.,
DE VERE:'IiiGDE PROVI::'<CIEN :\i.V. T. l:RBAI:IIE
T:.A.P. :1/.V.)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7876)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel, dat op 16 december 1986 ter
griffie van het Hof is ingediend en
dat ertoe strekt de onder nr. 2092/85
op de algemene rol van de rechtbank van koophandel ingeschreven
zaak te onttrekken aan mevr. Maquet, rechter in de Rechtbank van
Koophandel te Brussel, en aan de
heren Pevtchin en Jeanmart, rechters in handelszaken in diezelfde
rechtbank;
Overwegende
dat
het
verzoekschrift hierop is gegrond dat
voornoemde
rechters
gedurende
meer dan zes maanden verzuimd
hebben de zaak te berechten, die
zij in beraad hadden genomen;
Gelet op de artikelen 648, 4°, 652
tot 655 en 658 van het Gerechtelljk
Wetboek;

l----------------(1) Cass., 8 Jan 1987 A R nr 7823, supra,

nr 270 en de noot 1

1:-.

-1

!
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Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat die rechters gedurende meer dan zes maanden hebben verzuimd de zaak te berechten,
hoewel zij deze in beraad hadden
genomen; dat de dag van de uitspraak zelfs niet is vastgesteld; dat
een goede rechtsbedeling vereist dat
het geschil zo spoedig mogelijk
wordt opgelost;

Om die redenen, onttrekt de op de
algemene rol van die rechtbank onder nr. 2092/85 ingeschreven zaak
aan mevr. Maquet, rechter in de
Rechtbank van Koophandel te Brussel, en aan de heren Pevtchin en
Jeanmart, rechters in handelszaken
in dezelfde rechtbank; verwijst de
zaak naar de Rechtbank van Koophandel te Brussel, anders samengesteld; laat de kosten ten laste van
de Staat.
29 januari 1987 - 1' kamer - Voorzitter: de h. Bosly, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Sace, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal.
Op dezelfde dag zijn zes anesten
zin gewezen tot onttrekking van
mevr. de rechter Maquet en aan de
handelszaken die met haar zitting

in dezelfde
zaken aan
rechters in
hadden.
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KAMER -

1° NAAM 2° NAAM-

30 januari 1987

FAMJLIENAAM -

BEGRIP

FAMILIENAAM- SCHRIJFWIJZE.

3° BURGERLIJKE STAAT-

AKTEN VAN
DE Bl!RGERLIJKE STAND - GEBOORTEAKTE
- VERRF.TICRING - VOORWAARDE.

1" Het wettig kind draagt de naam diem

zijn geboorteakte als de naam van de
vader is vermeld (1).
2' De schrijfwijze van de familienaam in
de geboorteakte van het kind moet
overeenstemmen met de schrijfwijze
van de naam van de vader in d1ens geboorteakte (2).
3' Wanneer in de geboorteakte van het
kind de schrijfwijze van de famiJienaam overeenstemt met die welke in
de geboorteakte van zijn vader staat,
komt er in dat verband geen vergissing voor en bestaat er derhalve geen
grand tot gerechtelijke verbetering van
die geboorteakte (3).

(DE CLIPPELE)

De h. procureur-generaal E. Krings
heeft in substantie gezegd :
Het vraagstuk dat ten deze wordt behandeld, is het Hof wel bekend. Het gaat
immers om de verbetering van een akte
van de burgerlijke stand, t.w. een geboorteakte.
Eiser beweert dat in de schrijfwijze
van zijn naam op zijn geboorteakte een
vergissing werd begaan, nu die daar met
een hoofdletter D geschreven staat, terwijl - naar eisers oordeel - een kleine
letter d moest worden gebruikt.
Eiser geeft toe dat de naam die in zijn
geboorteakte staat, overeenstemt met de
schrijfwijze van de naam van zijn vader
en grootvader, maar hij voert aan dat
voordien die naam door zijn voorouders
met een minuskel werd geschreven. Hij
zou dus die oorspronkelijke schrijfwijze
weer toegepast willen zien.
Zijn daartoe strekkende vordering
werd door het bestreden arrest verworpen op grond dat, daar de naam van de
verzoeker, zoals die in de geboorteakte
staat, overeenstemt met de naam die
zijn vader op het tijdstip van de geboorte
droeg, er geen grond tot verbetering van
de geboorteakte is.
Het Hof heeft dit vraagstuk reeds behandeld in het arrest van 29 oktober
1976 (4), naar welke uitspraak overigens
in het bestreden arrest wordt verwezen.
(1) (2) en (3) Zie de verwijzingen in cone!.
van het O.M.
(4) A.C., 1977, biz. 251.
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U bebt toen beslist dat wanneer de
naam die in de geboorteakte van de eiser
staat, overeenstemt met de naam van de
vader van de eiser, er geen grand tot
verbetering van de geboorteakte is.
Op dat arrest werd kritiek geoefend
(5).

Opgeworpen werd met name dat, enerzijds, sinds bet decreet van 6 fructidor
jaar II, de naam onveranderlijk is en,
anderzijds, dat de vordering tot verbetering van de geboorteakte dan ook onverjaarbaar is.
Dit zou tot gevolg bebben dat, nu
naamwijziging door gebruik of onbruik
niet mogelijk is, elkeen bet recbt beeft
te bewijzen dat, bij bet van kracbt worden van bet decreet van 6 fructidor j aar
II, een voorouder een naam droeg die
anders werd gescbreven dan de naam
die tbans in zijn eigen geboorteakte
staat, zodat op grond daarvan de verbetering van die akte mag worden gevorderd.
De onveranderlijkbeid van de naam
sinds bet decreet van 6 fructidor jaar II
wordt dus als uitgangspunt van de redenering genomen.
Die leer van de onveranderlijkbeid van
de naam en van de onverjaarbaarbeid
van de vordering tot verbetering van de
geboorteakte is in de XIXde eeuw ontstaan en wordt door veruit de meeste
Belgiscbe en Franse auteurs aanvaard.
Zulks is, met name, bet geval met : De
Page, d. I, nr. 273; Rep. pr. dr. beige, tw.
Nom et pr{mom, n• 7; Pintens, A.P.R., De
naam, nrs. 272 tot 279; Baudry-Lacantinerie, d. I, nr. 299 e.v.; Planiol en Ripert,
d. I, nrs. 117-118; Marty en Raynaud, 3e
druk, blz. 817.
Laurent scbrijft evenwel: « ••• 11 faut
laisser de cote la prescription ... Quel est
le veritable titre par lequel les noms
s'acquil~rent? C'est l'us&ge ... il faut un
ensemble de faits dont le nombre varie
d'un cas a un autre, ainsi que le caractere » (Laurent, d. 32, blz. 250 en 251) (6).
De regel van de onveranderlijkbeid
van de naam wordt ook door de recbtspraak aanvaard : zie o.m. Luik, 30
maart 1926 (Pas., 1926, II, 157). Uit die
regel leidt de recbtspraak af dat de vordering tot verbetering van een akte van
de burgerlijke stand onverjaarbaar is:
Brussel, 22 jan. 1890 (Pas., 1890, II, 193);
(5) PINTENS, R. W., 1977-78, kol. 837 e.v.; BAX,
R. W., 1979-80, kol. 1686, nrs. 4-5.
(6) In dezelfde zin, BEUDANT, II, 1, biz. 295.
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5 nov. 1890 (Belg. Jud., 1891, 695); 8 mei
1907 (Belg. Jud., 1907, 737); Antwerpen,
26 april 1978 (R. W., 1978-79, kol. 503);
Hasselt, 18 april 1980 (R. W., 1979-80, kol.
299).
Alvorens bet vraagstuk verder te onderzoeken zou ik willen aanstippen, dat
bet decreet van 6 fructidor jaar II enkel
bepaalt dat de persoon de naam draagt
die in zijn akte van geboorte wordt vermeld. Het decreet bepaalt dus niet dat
bet kind de naam van zijn vader draagt.
Luidens art. 57 van bet Burgerlijk Wethoek vermeldt de akte van geboorte de
naam van de ouders. Er is dus geen gescbreven regel dat bet kind de naam van
zijn vader draagt. Dit is enkel een vaststaand gebruik (7) of een diep ingewortelde gewoonte (8).
Om bet vraagstuk te benaderen is het
nodig de aard van bet recbt op de familienaam te onderzoeken.
Eertijds werd geoordeeld (9) dat de
naam eigendom is van degene die hem
draagt en dat die eigendomsrechten van
vader op kind overgaan. Die stelling is
ecbter sinds lang verworpen en opgegeven (10).
Een tweede stelling die ingang beeft
gevonden, zowel in de recbtspraak als in
de recbtsleer, is dat de naam eng met de
afstamming verbonden is. De naam
wordt door afstamming verkregen (11).
Het Hof beeft in dat verband beslist dat
bet recbt op de naam voortspruit uit de
verwantscbap tussen leden van een £amilie en dat bet recbt op de naam op de afstamming stoelt (12).
(7) DE PAGE, I, 275.
(8) CARBONNIER, Droit civil, I, biz. 239; PINTENS, De naam, nr. 39.
(9) Cass. fr., 20 nov. 1902, Journal du Palais,
1903, I, 505; 25 okt. 1911, Journal du Palais,
1912, I, 95; Brussel, 5 aug. 1854, Belg. Jud.,
1855, kol. 840; 28 juni 1859, Belg. Jud., 1859,
kol. 940.
(10) HuMBLET, Traite des noms, biz. 162,
nr. 224; Rep. prat. dr. beige, tw. en de noot Naquet, Nom et pr€mom, nrs. 171 tot 175; BAUDRY-LACANTINERIE, t I, nr. 294bis, XXIII; Luik,
30 maart 1926 (Pas., 1926, II, 157).
(11) Rep. prat. dr. beige, tw. Nom et prenom, nr. 239; PLANIOL et RIPERT, t. I, nr. 98;
BEUDANT, II, 1, biz. 279; MARTY en RAYNAUD, 3e
druk, nr. 717 bis, biz. 799.
(12) Cass., 29 jan. 1926 (Bull. en Pas. 1926 I
198).
'
' '
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Luidens een recentere stelling (13) is
de naam verbonden aan de persoon; hij
is echter niet aileen een eigenschap van
de persoonlijkheid, maar vormt ook een
middel om de persoon te identificeren,
zowel in het belang van de samenleving
als van de betrokkene zelf. Het gaat dan
om een persoonlijkheidsrecht.
Er bestaat evenwel een grote consensus over de kenmerken van de familienaam, t.w. de onbeschikbaarheid, de onveranderlijkheid en de onverjaarbaarheid van het recht op de naam. De
zoeven vermelde stelling, die de naam beschouwt als een instituut van privaat- rechtelijke politie (14), verwoordt ongetwijfeld het best die eigenschappen.
Dat de naam noodzakelijk op de afstamming stoelt, zoals in bet arrest van 1926
werd beslist, verklaart alvast niet hoe
o.m. een vondeling ook een naam draagt.
Bovendien, waarom zou de naam uitsluitend de afstamming aan vaderszijde
moeten bepalen? Dit geldt in elk geval
niet wanneer de vader onbekend is. AIleen kan worden opgemerkt dat de rechtstreekse verkrijging van de naam door
afstamming plaatsvindt (15).
Gaat men integendeel uit van de stelling dat de naam aan de persoon verbonden is, omdat maatschappelijk vereist is,
o.m. in het belang van de rechtszekerheid, dat elke persoon in de samenleving
voortdurend met dezelfde naam kan worden gei:dentificeerd, dan maakt men meteen duidelijk dat die persoon van zijn
naam niet kan afzien en dat die naam
bet Ieven lang onveranderlijk moet zijn
(uitgenomen wanneer de wet de verandering van de naam toestaat).
De onveranderlijkheid van de naam
heeft als corollarium dat de naam niet
door onbruik verloren kan gaan en dat
evenmin door een langdurig gebruik een
verandering van de naam verworven kan
worden. Daaruit wordt gededuceerd dat
de vordering tot herstel van de juiste
naam onverjaarbaar is. Zelfs wanneer
meer dan dertig jaar verlopen is sinds
{13) Antwerpen, 26 april 1978, R. W., 1978-79,
kol. 503; DE PAGE, I, 297; BAUDRY-LACANTINERIE,
t. I, nr. 294bis, XXIII; Rep. prat. dr. beige, tw.
Nom et prlmom, nr. 175; MARTY en RAYNAUD,
3e druk, nr. 817.
{14) DE PAGE, I, 297; Rep. prat. dr. beige, tw.
Nom et prlmom, nr. 175; PINTENS, De naam,
nr. 254; BAUDRY-LACANTINERIE, t. I, nr. 294bis,
XXIII, biz. 306; AUBRY en RAu, t. I, nr. 208,
biz. 379; MARTY en RAYNAUD, t. I, biz. 817.
{15) PINTENS, De naam, nrs. 37 e.v.
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een bepaalde schrijfwijze of spelling van
de naam ingeburgerd is geraakt, kan het
herstel van de juiste schrijfwijze of spelling nog gevorderd en verkregen worden.
Wanneer in de geboorteakte door de
ambtenaar van de burgerlijke stand in
de schrijfwijze of spelling van de naam
van de vader een vergissing werd begaan, dan kan die vergissing verbeterd
worden, ongeacht de tijd die verlopen is
sinds de onjuiste schrijfwijze in gebruik
is gekomen.
Hierover, dat die eigenschappen van
de naam bestaan, heerst praktisch eensgezindheid. Maar omtrent de inhoud ervan wordt meestal geen precieze uitleg
gegeven of moeten althans de meningen
aan een scherp onderzoek worden onderworpen.
We zullen ons hierop toeleggen en elk
van de evenvermelde eigenschappen nader toelichten.
Dat over een naam niet vrij kan worden beschikt, wijst uit dat al wat de
naam aangaat de openbare orde raakt
(16). De naam bestaat immers in het belang niet enkel van de persoon, doch ook
en misschien vooral van de samenleving.
De persoon kan van zijn eigen naam
geen afstand doen of die naam aan een
ander overdragen.
De onveranderlijkheid van de naam
vormt de kern van het vraagstuk dat
bier wordt behandeld.
Die regel vloeit voort uit het decreet
van fructidor.
Wat houdt die regel in?
Uit de bepaling van artikel 1 van het
decreet van fructidor blijkt ongetwijfeld
dat de naam die de persoon bij zijn geboorte krijgt, onveranderlijk moet zijn.
Zoals m.b.t. de onbeschikbaarheid van
de naam werd opgemerkt, is het niet
wenselijk dat een persoon in de loop van
zijn Ieven meermaals van naam verandert. Er valt op te merken dat bet decreet van fructidor een reaktie was tegen
de veranderlijkheid van de naam onder
het ancien regime.
Wijzigingen van de naam bemoeilijken
het identificeren van de persoon. Dit is
belangrijk op talrijke gebieden van het
maatschappelijk leven, zo o.m. op het
stuk van criminalistiek en ook wat de han{16) DE PAGE, I, nr. 273; VROONEN, Novelles,
Droit civil, I, tw. Etat civil, nr. 99; VIEUJEAN
Rev. crit. jur. b., 1965, nr. 423; PINTENS, D~
naam, nr. 270; BAUDRY-LACANTINERIE
J
nr. 294bis, XXIII; PLANIOL en RIPERT, I, nr.' 224:
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delingen van het burgerlijk Ieven betreft,
waarbij de persoon wordt betrokken; het
is noodzakelijk met het oog op de rechtszekerheid dat de persoon steeds met dezelfde naam aangeduid wordt. Wijzigingen kunnen in d1t verband erge misverstanden teweegbrengen, die uiteraard
ook voor derden zeer nadelige gevolgen
kunnen hebben.
Het grote belang dat de samenleving
bij de onveranderlijkheid van de naam
heeft, is dan ook evident.
Ter gelegenheid van de bespre.<ing, in
de commissie voor de Justitie van de Senaat, van het wetsontwerp betreffende de
naamsverandering, merkte een lid van de
commissie op dat het niet wenselijk was
dat naamverandering te gemakkelijk zou
plaatsvinden (17). Die beschouwing werd
kennelijk ingegeven door het belang van
de samenleving bij de onveranderlijkheid van de naam. Ook de wetgever
wijst dus hierop.
De draagwijdte van de regel van de
onveranderlijkheid van de naam bepaalt
meteen de gedragslijn die de rechter in
acht moet nemen wanneer een vordering
tot verbetering van een akte van de burgerlijke stand bij hem aanhangig wordt
gemaakt.
Hij zal die vordering slechts mogen
toestaan wanneer de verbetering volstrekt noodzakelijk blijkt.
Die verbetering kan zich opdringen ingeval komt te blijken dat de ambtenaar
van de burgerlijke stand, bij het opmaken van de akte van de geboorte van het
kind, aan de vader ervan een naam toekende die niet de juiste of werkelijke
naam was.
Er zijn in dat verband twee aspecten
aan het vraagstuk verbonden. Het mag
enerzijds niet zijn dat het kind een andere naam draagt dan die van zijn vader.
De bepaling van de afstamming is immers, zoals reeds gezegd, daarbij betrokken. Niet aileen het kind maar ook de
samenleving heeft er belang bij dat de
afstamming van het kind tegenover zijn
vader behoorlijk wordt vastgelegd : het
)dnd kan rechten ten opzichte van zijn
vader doen gelden, zowel bij diens Ieven
als na diens overlijden. Derden zullen
ook wegens die afstamming rechten ten
opzichte van het kind mogen doen gelden.
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Evenmin mag, anderzijds, de naam
van de vader op onwettige wijze veranderd worden. De naam die in de akte
van geboorte van zijn kind wordt opgetekend, zou aldus verschillen van die in
zijn eigen akte van geboorte. Hier komt
precies weer het vraagstuk van de onveranderlijkheid van de naam aan de orde.
De akte van geboorte van het kind is immers een authentieke akte waarin de vader verschijnt met een naam die hem
niet toekomt. Die vergissing moet rechtgezet kunnen worden.
AI deze beschouwingen stoelen dus
steeds op de regel van de onveranderlijkheid van de naam, zoals die uit het decreet van fructidor blijkt.
Op te merken valt evenwel dat de uitleg verband houdt, enerzijds, met de toestand van de drager zelf van de naam
en, anderzijds, met de relatie tussen die
persoon en zijn vader.
De derde eigenschap in verband met
de naam is de onverjaarbaarheid van de
rechtsvorderingen betreffende de bepaling van de naam.
In de rechtsleer wordt meestal een
verband gelegd tussen de onveranderlijkheid van de naam en de onverjaarbaarheid van de rechtsvordering, die daarvan
het uitvloeisel is (18).
Dat verband lijkt mij echter niet zo
voor de hand liggend.
Ik zou eerder zeggen dat die rechtsvordering niet onder toepassing van de bepalingen betreffende de verjaring valt,
omdat die bepalingen betrekking hebben
op het vermogensrecht en dat recht hier
niet aan de orde is.
Daarom meen ik stellig dat, zolang de
persoon in Ieven is, hij zelfs veertig jaar
of meer na zijn geboorte, de schrijfwijze
of spelling van de naam van zijn vader
in de geboorteakte kan doen verbeteren,
wanneer wordt vastgesteld dat bij het
opmaken van die akte een vergissing
werd begaan.
Tot zover strookt deze stelling, die ook
de stelling van het Hof is, met rechtsleer
en rechtspraak en vooral met de thans
vigerende wetsbepalingen.
Laten wij bij het onderzoek van het
vraagstuk een stap verder gaan.
Geldt die regeling onbeperkt in de tijd
en in elk geval tot op het tijdstip dat het
decreet van fructidor van kracht werd?
Vooraf moge ik een vraag stellen:
waarom het decreet van fructidor? Wei-

(17) .C:t. Senaat, zitt. 1986-87, nr. 2, biz. 3,
VPr~lag

over het ontwerp van wet betreffende

rlP namen en de voornamen.

(18) PINTENS, De naam, nr. 272, biz. 117.

Nr. 316

HOF VAN CASSATIE

nu, omdat dit decreet een einde heeft gemaakt aan de naamswijzigingen die onder het ancien regime plachten te gebeuren en omdat met dat decreet de regel
van de onverander!ijkheid is ontstaan.
Hieruit volgt dan dat, theoretisch althans, geen enkele wijziging sindsdien
nog zou zijn mogen geschieden. Van vader op zoon moet telkens dezelfde naaril
in de geboorteakte staan. Is dit niet het
geval, dan is de regel overtreden dat in
de geboorteakte de naam van de vader
moet worden opgenomen. De gebeurde
wijziging is alsdan te wijten, hetzij aan
een onachtzaamheid, hetzij aan een onjuiste inlichting van de ambtenaar van
de burgerlijke stand.
Wordt die vergissing tijdens het Ieven
van de betrokkene opgemerkt, dan kan
ze dus worden verbeterd, zoals zoeven
werd uitgelegd.
Hoe is nu de toestand indien de betrokkene, hetzij de vergissing niet opmerkt, hetzij bewust geen verbetering
vraagt?
In de eerste plaats brengt dit mede dat
de betrokkene zijn Ieven lang de naam
draagt en gebruikt die hem in zijn geboorteakte werd gegeven. AI de akten,
:wwel onderhandse als authentieke, zullen steeds de schrijfwijze van de geboorteakte overnemen. Niemand, tenzij in
zeer uitzonderlijke gevallen, zal ooit
naar de schrijfwijze in de geboorteakte
van de vader vragen.
Dit brengt o.m. mede dat, bij de geboorte van de eigen kinderen van die be!rokkene, de schrijfwijze van zijn naam
m de geboorteakten van die kinderen zal
worden overgenomen.
Het komt dan hierop neer, dat in de
schrijfwijze van de naam een wijziging
is geslopen wegens een vergissing die in
de geboorteakte werd begaan en die niet
werd rechtgezet.
Nu is het precies de vraag of die vergissing het gehele Ieven van de drager
v~n de naam is .hlijven bestaan en op
ZIJn verzoek, of m elk geval door zijn
passiviteit, niet werd verbeterd, al dan
niet aanleiding kan geven tot een verbetering, niet noodzakelijk van de akte
waarin de vergissing eerst werd begaan
doch in de daaropvolgende akten, hoe~
wei, terloops gezegd, die akten niet in
strijd zijn met de wet (decreet van 6
fructidor jaar II).
Antwoordt men hierop bevestigend, zoals een dee! van de doctrine en van de
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jurisprudentie doet (19), dan komt men
tot de bevinding dat die stelling, tot haar
uiterste consequenties doorgedreven (en
dit is geen uitzondering), het mogelijk
maakt dat men in 1987 een verbetering
van de geboorteakte van een persoon
mag bevelen, omdat in de geboorteakte
van de voorouders van die persoon ongeveer tweehonderd jaar geleden, b.v. in
1800, de schrijfwijze of de spelling van
de naam van die voorouder anders was.
Men merke op (en de doctrine is het
hiermee eens), dat niets belet dat de zogenaamde verbetering beperkt blijft tot
de laatste akte, te weten de akte van geboorte van de verzoeker. AI de akten van
de voorouders blijven ongewijzigd, zodat
er een verschil ontstaat tussen de akte
van geboorte van de verzoeker en a! de
akten van zijn voorouders, uitgenomen
wellicht de akte van de voorvader die tot
grondslag van de zogenaamde verbetering werd genomen.
Is dit nu een wettige en ook een redelijke oplossing?
Haar wettigheid is alleszins betwistbaar. Nergens staat er in het decreet van
fructidor te lezen dat, wanneer het verschil in de schrijfwijze of de spelling enkel bestaat tussen de geboorteakte van
de verzoeker en een van zijn reeds lang
geleden overleden voorouders, dat verschil aanleiding kan geven tot een verbetering van de geboorteakte van de verzoeker.
Deze stelling is slechts een deductie
uit de regel dat de naam onveranderlijk
is en dat zelfs het gebruik geen wijziging
van de naam tot gevolg kan hebben.
Wanneer men aanneemt, zo wordt aangevoerd, dat de naam door onbruik of gebruik kan worden gewijzigd, dan billijkt
men een wijziging van de naam, die precies in strijd zou zijn met de bedoeling
van het decreet van 6 fructidor jaar II.
Het valt niet te ontkennen dat ten gevolge van de vergissing die in de schrijfwijze van een geboorteakte werd begaan
en die niet werd rechtgezet - ongeacht
de reden hiervan -, er een wijziging in
de naam plaatsvindt en dat die wijziging
gevolgen zal hebben voor de latere geslachten. Voortaan zal het de gewijzigde
naam zijn die behouden blijft. Het zal
die naam zijn die, in al de alden waarbij
de betrokkene partij is, zal worden vermeld. Dat zal ook het geval zijn voor zijn
nakomelingen of afstammelingen.
(19)

PINTENS, De naam,

nr. 230, biz. 100.
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Om zulke toestand te verhelpen is er
een middel : de betrokken persoon kan
de verbetering van zijn geboorteakte vragen en vermoedelijk verkrijgen.
Heeft hij dit niet gedaan, kunnen zijn
nakomelingen dat dan wel doen? De
vraag mag ook worden gesteld of de kinderen die vordering kunnen instellen bij
leven van hun vader, eventueel tegen
zijn wil in. Men lette erop dat het hier
niet gaat om de vader van de betrokken
persoon, doch om de kinderen van die
persoon.
Hoewel deze laatste vraag slechts
oppervlakking in de doctrine werd behandeld (20), vermoedelijk omdat ze zich
slechts uitzonderlijk heeft voorgedaan,
zijn er in de doctrine en de jurisprudentie wel stemmen opgegaan om te oordelen dat de nakomelingen de verbetering
van de geboorteakten van hun voorouders mogen vorderen. Die vordering zou
dus wel ontvankelijk zijn.
Dringt die oplossing zich op? Men kan
het betwijfelen.
Wel zijn de regels betreffende de
naam van openbare orde. De regel gegeven in het decreet van fructidor en de regel die neergelegd is in art. 57 van het
Burgerlijk Wetboek raken namelijk de
openbare orde. Dit volgt uit de bedenking dat de naam niet aileen de betrokken persoon aanbelangt, doch ook de samenleving in haar geheel beschouwd.
Hieruit wordt dan afgeleid dat het
openbaar ministerie mag optreden om de
verbetering van de geboorteakte te vorderen (21), waarbij evenwel dient te worden opgemerkt dat het openbaar ministerie niet altijd mag optreden als de regel
de openbare orde raakt. De vordering
van het openbaar ministerie is slechts
ontvankelijk indien de schending van de
regel de openbare orde ernstig in het gedrang brengt (22). Dit zou c.q. het geval
(20) HUMBLET, Traite des noms, nr. 92; Rep.
prat. dr. beige, tw. Nom et prlmom, nrs. 94-95.
(21) VIEUJEAN, Rev. crit., 1961, biz. 483; Cass.,
12 mei 1922 (Bull. en Pas., 1922, I, 296) en de
cone!. van proc.-gen. Terlinden; 22 maart 1923
(ibid., 1923, I, 243); 6 maart 1924 (ibid., 1924, I,
236); 7 april 1927 (ibid., 1927, I, 194); Liege, 17
mei 1962, Jur. Liege, 1962-63, 3; Brussel, 23
jan. 1962, Pas., 1962, II, 222; Gent, 12 okt. 1962,
R. W., 1962-63, kol. 2007; HUMBLET, Joe. cit.,
nr. 102; DE PAGE, I, 301; Rep. prat. dr. beige,
tw. Nom, nr. 203; VIEUJEAN, Rev. crit. jur. b.,
1965, blz. 423.
(22) Cass., 6 maart 1924 (Bull. en Pas. 1924
'
'

I, 236).
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zijn indien in de geboorteakte van het
kind de vader een naam heeft opgegeven
die volstrekt niet overeenstemt met zijn
wettige naam. Het openbaar ministerie
zou dan mogen optreden om de wettige
toestand te doen hersteilen.
Echter valt ernstig te betwijfelen of
het openbaar ministerie zou mogen optreden als het aileen gaat om een lichte
vergissing in de schrijfwijze van de
naam van de vader. De rechter aan wie
zulke vordering voorgelegd zou worden,
zou moeten beoordelen of ter zake aan
de openbare orde werkelijk afbreuk
werd gedaan. In ontkennend geval zou
de vordering niet ontvankelijk verklaard
moeten worden.
Maar als het vraagstuk de openbare or-.
de niet raakt, is het dan niet zo dat de
vordering tot verbetering van de akte
uiteraard
een
persoonlijkheidsrecht
vormt? Daarnet werd reeds uitgelegd dat
de naam de persoon kenmerkt. Het recht
op de naam is dus aan de persoon verbonden. Hoe kan men, derhalve, tegen
de wil van die persoon in, een wijziging
in die naam aanbrengen? Zijn leven lang
heeft hij de naam die in zijn geboorteakte staat, gedragen en gebruikt. Wie kan
hem verplichten, wanneer de openbare
orde er niet mee gemoeid is, een verandering van die naam te gedogen?
Indien nu die vordering tijdens het leven van de persoon niet kan worden ingesteld, waarom zou, bij het overlijden
van de houder van het recht, dat recht
op zijn afstammelingen overgaan?
Het Hof heeft hierop bevestigend geantwoord. In het arrest van 29 januari
1926 (23) werd in dit verband beslist :
« "Attendu, ajoute la cour (d'appel), qu'il
s'ensuit que l'intimee (actuellement defenderesse) a trouve dans le patrimoine
de son ai:eule le droit de solliciter au
meme titre que celle-ci les rectifications
dont il s'agit ";
Attendu que l'arret n'entend pas declarer par la que le nom patronymique constituerait un bien dont la propriete s'acquiert et se transmet par succession,
selon la regle etablie par !'article 711 du
Code civil, mais envisage le droit au nom
comme un droit derivant de la parente
entre membres d'une famille et dont le
principe reside dans la filiation. »
In die stelling gaat het dus om een eigen recht van de afstammelingen dat

t------------------

(23) Bull en Pas., 1926, I, 198; HUMBLET,
Traite -des noms, nr. 92; PINTENS, De naam,

nr. 229.
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geenszins voortspruit uit het recht van
de voorouder wiens akte van geboorte
een vergissing inhoudt. In het geval, dat
met het arrest van 1926 werd berecht
ging het om een kleindochter, die zelf~
de naam van haar grootmoeder niet
droeg. Het hof van beroep oordeelde in
feite en dus onaantastbaar (aldus het
Hof van Cassatie), dat die kleindochter
een persoonlijk moreel belang had bij de
verbetering van de akte van geboorte
van haar grootmoeder. Zij wou immers
bekomen dat, ingevolge die verbetering,
ook haar huwelijksakte, waarin die
naam voorkwam, zou worden verbeterd.
Er werd evenwel niet onderzocht of er
andere afstammelingen waren en of die
met die verbetering akkoord waren.
R:eeds werd aangestipt dat in zulk geval
die andere afstammelingen bij het geding opgeroepen moeten worden (24).
Men lette erop dat de beoordeling van
het moreel belang bij het insteilen van
de vordering een opportuniteitstoetsing
is. Het kan immers zijn dat andere afstammelingen oordelen dat de wijziging
niet opportuun is en derhalve het moreel
belang van de verzoeker betwisten. Men
verlieze bovendien niet uit het oog dat
de oorspronkelijke drager van de naam
zijn Ieven lang de « foutieve » naam is
blijven dragen en onder die naam bekend werd en gebleven is.
De wijziging (of verbetering) van de
geboorteakte van die voorouder moet
dan logisch de wijziging tot gevolg hebben van al de geboorteakten van zijn afs.~ammelingen die eveneens onvermijdehJk dezelfde fout moeten inhouden. Hoe
hoger men in de vorige eeuw teruggaat
om de beweerde verbetering aan te brengen, hoe talrijker de akten zijn waarvoor
een soortgelijke wijziging zal moeten
plaatsvinden. Men ziet ailicht tot welke
gevolgen zulke rechtsplegingen kunnen
leiden.
Vermoedelijk zijn die moeilijkheden
de reden waarop men in de redengeving
nog een stap verder zet.
Er wordt uitgegaan van het standpunt
dat de naam onveranderlijk is, in elk geval sedert het decreet van fructidor.
Wanneer niettemin een wijziging is gebeurd, ten gevolge van een vergissing
die bij het opmaken van de akte van geboorte van een voorouder begaan werd,
dan behoudt e!ke afstammeling een eigen recht op de oorspronke!ijke juiste
(24) VROONEN, Novelles, Droit civil,

civil, nr. 103.
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spelling van de naam en dat 1 echt kan
bij Ieven van de betrokkene te allen tijde
worden uitgeoefend.
In die stelling is het niet nodig dat de
akten van geboorte van a! de voorouders
gewijzigd worden. Die akten hoeven niet
te worden aangepast; dit geldt aileen
voor de akte van geboorte van de verzoeker.
Die stelling stoelt op twee overwegingen die men in de rechtspraak en de
rechtsleer terugvindt.
Men doet enerzijds gelden dat het
recht op de naam voortspruit uit bloedverwantschap of zelfs aanverwantschap
tussen !eden van eenzelfde familie waarvan de afstamming de grondslag uitmaakt.
Men werpt anderzijds op dat de reeds
genoemde regel van de onveranderlijkheid van de naam tot gevolg heeft dat elke drager van een naam, die bewijst dat
oorspronkelijk, d.i. na het decreet van
fructidor, de naam anders werd geschreven en dat die wijziging te wijten is aan
de daad van een ambtenaar van de burgerlijke stand, die op onwettige wijze in
de geboorteakte van een voorouder de
spelling of de schrijfwijze van de naam
heeft veranderd, de verbetering van die
vergissing mag vorderen, ongeacht de
tijdruimte die sinds die vergissing is verlopen, daar de onveranderlijkheid van de
naam tot g~volg heeft dat de vordering
tot verbetermg van de akten onverjaarbaar is.
De afstamming aan de ene zijde, de
onveranderlijkheid van de naam en de
onverjaarbaarheid van de rechtsvordering aan de andere zijde zijn dus de redenen die worden aangevoerd om de zogenaamde verbetering van de geboorteakte van de verzoeker te verkrijgen.
Zijn dit echter geen drogredenen?
Zijn de verwantschapsbanden niet vee!
nauwer tussen vader en zoon dan tussen
die zoon en een voorouder die b.v. honderd vijftig jaar geleden overleden is. En
toch verwerpt de zoon de naam die zijn
vader steeds heeft gedragen en gaat hij
zich op de naam van die voorouder beroepen.
Dat klinkt niet aileen zonderling, maar
zelfs tegenstrijdig.
En, wat de onveranderlijkheid van de
ne.am betreft, klinkt het niet even zonderling dat een naam die sinds tientailen jaren onveranderd is gebleven, nu ineens
aangepast wordt bij de spelling van de
naam van 8en voorouder, onder het voor-
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wendsel dat aldus de juiste spelling, die
onveranderlijk moet zijn, hersteld wordt?
Is het evenwel juist aan te voeren dat
zulks erop neerkomt te beslissen dat wat
gisteren onjuist was, heden juist wordt
bevonden (25)?
Schuilt in die stelling geen overdrijving bij het bepalen van het begrip onveranderlijkheid van de naam en van de
onverjaarbaarheid van de vorderingen
die daaraan verbonden zijn?
Voor die stelling is nergens in de wet
enig houvast te vinden. Zij is !outer een
constructie van de rechtsleer en van een
deel van de rechtspraak.
Het decreet van fructidor schrijft voor
dat de persoon geen andere naam mag
dragen dan de naam die in zijn geboorteakte werd vermeld. In die geboorteakte
worden de namen van de ouders van het
kind opgetekend en het is een gebruik
dat het kind de naam van de vader
draagt.
Wanneer nu in die geboorteakte de
naam van de vader verkeerd werd opgetekend, wat mogelijk is omdat de ambtenaar van de burgerlijke stand moet
voortgaan (26) op de identiteitsbewijzen
die hem worden voorgelegd (hij heeft
dienaangaande geen onderzoek in te
stellen), dan mag die fout worden verbeterd.
Die verbetering wordt bevolen op
grond van de regel van de onveranderlijkheid van de naam van de vader, en
de rechtsvordering die ermee verband
houdt is onverjaarbaar, d.w.z. dat de eiser die vordering op elk willekeurig tijdstip in zijn Ieven mag instellen.
Dat is in elk geval de normale toepassing van de regel.
Betekent dit nu dat, vijftig, honderd
jaar en meer na het overlijden van een
voorouder, die een naam droeg die anders werd geschreven, er nog sprake kan
zijn van verbetering van de geboorteakte
van een nakomeling, onder het voorwendsel van de onveranderlijkheid van
de naam en van de onverjaarbaarheid
van de rechtsvordering tot verbetering
van de geboorteakte?
De aangevoerde onveranderlijkheid
van de naam brengt evenwel een verandering mede van de naam ten opzichte
van de naam van de rechtstreekse ou(25) VIEUJEAN, Rev. crit., 1985, blz. 478.
(26) Zie Cass., 28 maart 1958 (AC., 1958,
576), Brussel, 5 no" 1890, Be/g. Jud., 1891,
kol. 695-697.
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ders, vader, grootvader, enz., wier naam
geschreven werd zoals in de geboorteakte van de verzoeker. Weliswaar is er in
de loop der tijden een verandering gebeurd die waarschijnlijk door een wetsovertreding plaatshad, maar die onwettigheid, die overigens de openbare orde
niet raakt, werd niet rechtgezet toen dit
normaal had moeten gebeuren. Dit
bracht dan een wijziging mede die zich
in de familie heeft ingeburgerd en van
vader op zoon overging. Die feitelijke
toestand, die weliswaar oorspronkelijk
onwettig was, heeft niettemin in de loop
der tijden rechtsgevolgen doen ontstaan
die onbetwistbaar en onophefbaar zijn.
Gelet op het verstrijken van de tijd kan
op die toestand niet meer worden teruggekomen, omdat intussen rechtsgevolgen
zijn ontstaan die niet meer ongedaan
kunnen worden gemaakt.
Moet ten deze de ingeroepen onverjaarbaarheid van de rechtsvordering verder reiken dan de duurtijd van het Ieven
van de houder van de rechtsvordering
zelve, d.w.z. de persoon in wiens geboorteakte de vergissing werd begaan?
lk kan mij bezwaarlijk bij zulke extreme stelling aansluiten, te meer daar de
verbetering van de geboorteakte ertoe
strekt die akte in overeenstemming te
brengen met de naam die de vader van
de verzoeker droeg op het ogenblik van
de geboorte en de fout die bij het opmaken ervan werd begaan, te verbeteren,
en daar in de bovengenoemde extreme
stelling precies in die zin geen fout in de
geboorteakte van de verzoeker werd begaan en de vordering die hij instelt tot
doel en tot gevolg heeft dat er voortaan
een discrepantie tussen de naam van de
verzoeker en die van zijn vader, en misschien van sommige van zijn voorouders,
zal ontstaan.
Onder het voorwendsel van onveranderlijkheid en onverjaarbaarheid brengt
men in feite een wijziging in de naam
aan, in elk geval ten opzichte van de familieleden met wie de verwantschap het
nauwste is.
lk ben derhalve van oordeel dat de
stelling van het arrest van het Hof van
29 oktober 1976, in weerwil van de kritiek die door sommige rechtsgeleerden
in dat verband werd geuit, volkomen verantwoord was en dient te worden bevestigd.
AI wie zijn naam in overeenstemming
wenst te brengen met de spelling van de
naam van een sinds lang overleden voorouder, kan daartoe de procedure van de
naamsverandering aanwenden. Deze
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rechtspleging beantwoordt volkomen aan
de daartoe nagestreefde doeleinden.
•

*

*

Graag wil ik thans het ten deze opgeworpen middel onderzoeken. Het bestaat
uit twee onderdelen.
Luidens het eerste onderdeel zou het
arrest het gezag van gewijsde van een
vonnis van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Gent van 26 april 1971 hebben
miskend, omdat in dat vonnis de geboorteakte van de grootvader van eiser verbeterd werd, in de zin die eiser heden in
zijn eigen geboorteakte wenst te zien invoeren.
Het arrest heeft weliswaar beslist dat
uit het vonnis van 26 april 1971 niet
blijkt dat de juiste schrijfwijze van de
naam van eiser beantwoordt aan hetgeen eiser thans naar voren brengt. Dit
is hoe dan ook geen schending van het
pezag van gewijsde van het vonnis van
26 april 1971. Het arrest berust overigens
niet op die beschouwing, doch op de
overweging dat, nu de naam van de vader van eiser geschreven werd zoals hij
in de geboorteakte van eiser staat, er
geen reden tot verbetering van die akte
aanwezig is.
Het onderdeel kan derhalve niet worden aangenomen.
Het tweede onderdeel werpt de onverjaarbaarheid van de vordering tot verbetering van de geboorteakte op. Die onverjaarbaarheid zou gesteund zijn, enerzijds op art. 2226 van het Burgerlijk
Wetboek en, anderzijds op artikel 1 van
het decreet van 6 fructidor jaar II.
We hebben daarnet gezien dat die onverjaarbaarheid niet tot gevolg kan hebben dat zij een onbeperkte verbetering
van a! de akten van geboorte, van a! de
voorouders, zelfs niet van de vader van
de eiser, met zich kan brengen.
Het onderdeel faalt naar recht.
Besluit: verwerping.

ARREST

(A.R. nr. 5512)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 mei 1986 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit schending van de artikelen 49, 57 en 2226 van
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het Burgerlijk Wetboek, 17, 23, 1383, 1385
van het Gerechtelijk Wetboek, 1 en 4 van
het decreet van 6 fructidor jaar II « portant qu'aucun citoyen ne pourra porter
de non\., ni de prenoms autres que ceux
exprimes dans son acte de naissance »,

doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat bij vonnis van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Gent van 26 april
1971 bes!ist werd dat de geboorteakte
van Benjamin De C!ippele, grootvader
van eiser, diende te werden verbeterd in
die zin dat de geslachtsnaam diende te
worden geschreven als de Clippele, wat
niet belet dat in de akte van Alfred, Benoit, zoon van Benjamin, en vader van
eiser, de naam van diens vader Benjamin met « D » geschreven werd en dienvolgens ook die van eiser, het hoger beroep van eiser tegen het vonnis van 7
november 1985 van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Dendermonde, waarbij
zijn verzoekschrift om rectificatie te bekomen van zijn geboorteakte - en wel
in die zin dat zijn naam de Clippele zou
geschreven worden - afgewezen werd
als zijnde zonder voorwerp, ongegrond
verklaart om de motieven : « Het vonnis
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Gent is alleen gemotiveerd door de overweging dat uit de stukken blijkt dat de
vergissing werkelijk begaan werd. Blijkbaar heeft de rechtbank de zienswijze
van de toenmalige verzoekers overgenomen, die betoogden dat uit de "voorgaande elementen " bleek dat de familienaam van verzoekers onveranderlijk, algemeen en openbaar met een kleine " d "
voor het grondwoord Clippele werd geschreven; dit laatste is dus niet helemaal
juist. In de geboorteakte -..an Benjamin
(1841) werd de naam van de vader, Petrus, Joannes, geschreven als De Clippele, evenals in die van Oscar (1845). Enkel
in die van Abel (1842) wordt de vader Petrus, Joannes de Clippele geheten; uit
wat voorafgaat blijkt aldus dat er in de
akten van de burgerlijke stand inderdaad vergissingen begaan werden, maar
de vraag olijft onbeantwoord waar en
wanneer de vergissing(en) gebeurd is (of
zijn), zodat het uiteindelijk niet kan uitgemaakt worden of er wei een juiste
schrijfwijze is en hoe die er in werkelijkheid uitziet; de eerste rechter heeft dan
ook terecht geoordeeld dat - ten deze de schrijfwijze van de naam van de vader die van de zoon bepaalt. Het argument dat de schrijfwijze van de naam
van de grootvader (na wijziging door de
rechtbank) ook die van de kleinzoon
moet zijn, overtuigt niet. Indien de vader
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van laatstgenoemde (Alfred, Benoit) het
niet nodig gevonden heeft de schrijfwijze
van zijn naam te Iaten veranderen, kan
de zoon zich niet op zijn grootvader beroepen om te stellen dat zijn vader zich
vergist heeft; hoe dan oak, het hof van
beroep houdt het bij de zienswijze van
het Hof van Cassatie, dat in zijn arrest
van 29 oktober 1976 stelt dat het eventueel verschil in schrijfwijze van de beginletters van het voorvoegsel van een
geslachtsnaam met de schrijfwijze ervan
in de akten van de burgerlijke stand van
de voorouders geen grand tot gerechtelijke verbetering oplevert, wat ook het
tijdsverloop mage zijn tussen de verschillende akten; daaruit volgt dat het
recht op verbetering beperkt is tot een
vergissing of onvolledigheid in de schrijfwijze in de geslachtsnaam ten opzichte
van de geboorteakte van de vader; dit is
dan ook in overeenstemming met artikel
1 decreet 6 fructidor jaar II, in de Nederlanden van kracht geworden op 26 januari 1797; aangezien (eiser) geen beroep
doet op de schrijfwijze van zijn naam
die voor voornoemd decreet van kracht
werd, dient daarop niet verder te worden
ingegaan; het feit dat andere rechtbanken er anders over geoordeeld hebben is
niet dienend ter zake; er bestaat ten deze geen gezag van het gewijsde »,
terwijl, eerste onderdeel, de juiste
schrijfwijze van de geslachtsnaam van
eiser vaststaat, nu bij vonnis van 26
april 1971 gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Gent immers beslist werd dat de geslachtsnaam van
Benjamin, grootvader van eiser, onder
meer in diens geboorteakte, huwelijksakte en overlijdensakte zou gespeld worden
« de Clippele »; voornoemd vonnis een
vonnis is dat de naam van een persoon
vaststelt en bijgevolg absoluut gezag van
gewijsde bezit, hetgeen betekent dat wat
beslist werd, definitief is geworden, erga
omnes; zodat het arrest, door te beslissen, wat de geslachtsnaam van eiser betreft, « dat niet kan uitgemaakt worden
of er wel een juiste schrijfwijze is en
hoe die er in werkelijkheid uitziet », het
absoluut gezag van het vonnis van 26
april 1971 miskent (schending van de in
het middel aangehaalde wetsbepalingen,
met uitzondering van artikel 2226 van
het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de vordering tot verbetering van de naam onverjaarbaar is;
dit onverjaarbaar karakter het gevolg is
van de onverjaarbaarheid van de naam
zelf, welke voortvloeit, enerzijds, uit artikel 2226 van het Burgerlijk Wetboek, vol-
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gens hetwelk enkel zaken die in de handel zijn het voorwerp van verjaring
kunnen uitmaken en, anderzijds, uit het
decreet van 6 fructidor jaar II, dat de onveranderlijkheid van de naam, met als
correlaat de onverjaarbaarheid ervan,
bekrachtigt; zodat het arrest, door het
recht op verbetering te beperken tot een
vergissing of onvolledigheid ten opzichte
van de geboorteakte van de vader, het
onverjaarbaar karakter van dit recht
miskent en bijgevolg de in het middel
aangehaalde wetsbepalingen, met uitzondering van de artikelen 49 van het Burgerlijk Wetboek en 23 van het Gerechtelijk Wetboek, schendt:

Overwegende dat het verzoek van
eiser strekte tot verbetering van
zijn geboorteakte en wel door vervanging van de naam « De Clippele »
door « de Clippele »;
Overwegende dat het wettig kind
de naam draagt die in zijn geboorteakte als de naam van de vader
wordt vermeld;
Dat de schrijfwijze van die familienaam in de akte van geboorte van
het kind moet overeenstemmen met
de schrijfwijze in de akte van geboorte van de vader; dat aan die regel niets afdoet dat een andere
schrijfwijze van de familienaam
voorkomt in de akte van geboorte
van de grootvader of verdere voorvaders;
Overwegende dat ten deze uit het
arrest blijkt dat in de akte van geboorte van eiser de familienaam De
Clippele voorkomt en dat die schrijfwijze overeenstemt met die aangewend in de akte van geboorte van
zijn vader Alfred Benoit;
Dat dus in de familienaam van eiser geen vergissing voorkomt en er
derhalve geen aanleiding bestaat tot
gerechtelijke verbetering;
Overwegende dat het eerste onderdeel steunt op de schrijfwijze
van de familienaam van de grootvader en het tweede onderdeel op de
onverjaarbaarheid van de rechtsvordering betreffende de naam;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
30 januari 1987 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal
- Advocaat: mr. Delahaye.
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KAMER -

2 februari 1987

1" ARBEIDSONGEVAL -

ALGEMENE BEGRIPPEN - WET TOT WIJZ!GING VAN DE UITBETALING VAN DE WAARDE DER RENTE ALS
KAPITAAL - TOEPASS!NG IN DE TIJD.

2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
- TOEPASSING IN DE TIJD- ARBEIDSONGEVAL- WET TOT WIJZIGING VAN DE UITBETALING VAN DE WAARDE DER RENTE ALS KAPITAAL.

1" en 2" De wet krachtens welke de ge-

troffene geen uitbetaling van de waarde der rente als kapitaal kan verkrijgen, is toepasselijk op elke aanvraag
tot uitbetaling die na de datum van
haar inwerldngtreding wordt gedaan
(1). (Art. 45, derde lid, Arbeidsongevallenwet, gew. bij K.B. nr. 39 van
31 maart 1982.)
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gevallenwet van 10 april 1971, 5, 17 van
het koninklijk besluit nr. 39 van 31
maart 1982 tot wijziging van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en 1 van
bet koninklijk besluit van 19 april 1982
tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van bet
koninklijk besluit nr. 39 van 31 maart
1982 tot wijziging van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
doordat bet arrest voor recht zegt dat
de graad van arbeidsongeschiktheid,
waardoor eiser is getroffen ten gevolge
van bet arbeidsongeval hem overkomen
op 21 mei 1975 in dienst van General
Motors, ongewijzigd is gebleven op 1 %
en de vraag van eiser tot uitkering van
zijn kapitaal verwerpt op grond dat wettelijk bet kapitaal dienstig voor de vergoedingen der kleine invaliditeiten door
de verzekeraar dient te worden gestort
bij bet Fonds voor Arbeidsongevallen,
dat zelf instaat voor de uitkering van die
vergoedingen,

terwijl, eerste onderdeel, ...
tweede onderdeel, de overeenkomst
tussen eiser en verweerster betreffende
de blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van 1 % tussen partijen gesloten werd op 25 februari 1982, zodanig dat
bet verbod van uitbetaling van het kapitaal, dat slechts in werking is getreden
op 1 april 1982, op de vordering van eiser
niet toepasselijk is; bet feit dat deze
overeenkomst op 2 april 1982 door de
rechter gehomologeerd werd, noch de
daarop
volgende herzieningstermijn,
daaraan afbreuk doen (schending van de
artikelen 45, derde lid (oorspronkelijke
tekst), 65, 72 van de wet van 10 april
1971, 5, 17 van het koni'1klijk besluit
nr. 39 van 31 maart 1982, 1 van het koninklijk besluit van 19 april 1982 en 2
van het Burgerlijk Wetboek):

(VAN DE WAUWER T. ROYALE BELGE N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 5465)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 maart 1986 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 2 van bet Burgerlijk Wetboek, 45,
derde lid (oud), 65, 72 van de Arbeidson(1) Zie Cass., 28 mei 1980 (A.C., 1979-80,
nr 610).

Wat het tweede onderdeel betreft :
Over de grand van niet-ontvankelijkheid van het onderdeel, hieruit
afgeleid dat het onderdeel vermeldt
dat het koninklijk besluit nr. 39 van
31 maart 1982 in werking is getreden op 1 april 1982 ingevolge het koninklijk besluit van 19 april 1982,
terwijl dit besluit vernietigd is bij
arrest van de Raad van State van 27
april 1984, waarna dezelfde datum
van inwerkingtreding is behouden
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ingevolge artikel 14 van de wet van
31 juli 1984, dat evenwel in het onderdeel niet wordt vermeld;
Overwegende dat het onderdeel
hierop steunt dat het recht op uitkering van een derde van de waarde
van de rente in de vorm van kapitaal moet worden bepaald naar de
datum van de overeenkomst betreffende de blijvende graad van arbeidsongeschiktheid, ten deze 25 februari 1982, dit wil zeggen v66r de
wet werd gewijzigd bij koninklijk
besluit van 31 maart 1982; dat de
vermelding van dit besluit en de
wettelijke bepalingen betreffende
zijn inwerkingtreding voor de ontvankelijkheid van het onderdeel
niet vereist was;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;

Nr. 318

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; gelet op artikel 68 van
de Arbeidsongevallenwet, veroordeelt verweerster in de kosten.
2 februari 1987 - 3' kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Houtekier en Simont.

Nr. 318
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KAMER -

2 februari 1987

DAGVAARDING -

Bl:RGERLIJKE ZAKEN TERMIJN - NIETIGHEID T.A.V. EEN GEDAGVAARDE PARTIJ - GEVOLG T.A.V. DE ANDERE
PARTIJEN.

Over het onderdeel zelf :
Wanneer verscheidene partijen bij hetOverwegende dat artikel 45, derde
zelfde exploot worden gedagvaard,
volgt uit de enkele omstandigheid dat
lid, van de Arbeidsongevallenwet
de termijn van dagvaarding ten aanvervangen werd bij artikel 5 van het
zien van een van hen niet werd nagekoninklijk besluit nr. 39 van 31
leefd, niet noodzakelijk dat de dagmaart 1982; dat dit artikel, krachvaarding ook ten aanzien van de
tens artikel 14 van de wet van 31 juandere partijen nietig is. (Art. 710
li 1984, uitwerking had met ingang
Ger.W.)
van 1 april 1982;
Dat, ingevolge de vorenbedoelde (RIJKSINSTITU1JT VOOR DE SOCIALE VERZEKEnieuwe tekst van het derde lid van RINGEN DER ZELFSTANDIGEN T. ROCKWOOL
voormeld artikel 45, de getroffene
LAPINUS N.V., DEROOY)
geen uitbetaling van ten hoogste
een derde van de waarde van de
ARREST
hem toekomende rente als kapitaal
(A.R. nr. 5472)
kan verkrijgen, wanneer de rente
na het verstrijken van de in artikel
72 vastgestelde herzieningstermijn
HET HOF; - Gelet op het bestreberekend wordt op de basis van een den arrest, op 16 juli 1985 door het
blijvende arbeidsongeschiktheid van Arbeidshof te Antwerpen op verwijminder dan tien percent;
zing gewezen;
Dat deze wetsbepaling toepasseGelet op het arrest van het Hof
lijk is op elke aanvraag die na de van 1 juni 1981 (1);
datum van inwerkingtreding van die
Over het middel, afgeleid uit de schenbepaling wordt gedaan, ook al is de ding
de artikelen 707, 710, 860, 861
overeenkomst betreffende de vast- en 862van
van het Gerechtelijk Wetboek,
stelling van de blijvende arbeidsondoordat het arbeidshof, rechtdoende op
geschiktheid v66r die datum geslo- verwijzing, na te hebben vastgesteld dat
ten;
de termijn van dagvaarding ten aanzien
Dat het onderdeel faalt naar 1---------------(1) A.C, 1980-81, nr 563
recht;

---~1
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van de heer Frans Derooy niet werd
geeerbiedigd, oordeelt dat « de proceshandeling (in casu de dagvaarding) nietig dient te worden verklaard ''• en, op
grond dat « deze nietigverklaring slaat
op het geheel van de dagvaarding », beslist dat « het hele exploot, dat een enkele proceshandeling uitmaakt, nietig dient
te worden verklaard, ook in zoverre het
gericht was tegen (verweerster) », aldus
het hoofdberoep ontvankelijk en gegrond
verklaart en, opnieuw wijzend, de oorspronkelijke dagvaarding nietig en de
vordering van eiser niet toelaatbaar verklaart,
terwijl artikel 710 van het Gerechtelijk
Wetboek bepaalt dat de termijn van dagvaarding op straffe van nietigheid is
voorgeschreven; artikel 709 van het Gerechtelijk Wetboek weliswaar een verlenging van de termijn van dagvaarding,
overeenkomstig artikel 55 van hetzelfde
wetboek, oplegt ten opzichte van hen die
noch woonplaats, noch verblijfplaats,
noch gekozen woonplaats in Belgie hebben, doch de nietigheid, als sanctie voor
de miskenning van de verplichtingen inzake verlenging van de dagvaardingstermijn, slechts in het belang van de persoon die noch woonplaats, noch verblijfplaats, noch gekozen woonplaats in Belgie heeft, werd ingesteld, zulks ten einde
hem toe te laten zijn rechten van verdediging te kunnen laten gelden; de omstandigheid dat, wanneer meerdere partijen bij een en hetzelfde exploot worden
gedagvaard om te verschijnen op een bepaalde datum, voor een bepaalde rechtbank, ten opzichte van een dezer partijen geen rekening werd gehouden met
de verlenging van de dagvaardingstermijn, als voorgeschreven door artikel 709
van het Gerechtelijk Wetboek, niet meebrengt dat het dagvaardingsexploot als
dusdanig ten opzichte van aile gedaagde
partijen nietig zou zijn; de dagvaarding
van een partij, met inachtneming van de
wettelijk voorgeschreven termijn, volkomen geldig blijft, ook al wordt zij uitgebracht in een exploot dat tevens dagvaarding inhoudt van een andere partij
binnen een voor deze laatste onwettige
dagvaardingstermijn; ten deze niet betwist werd dat de dagvaardingstermijn,
in acht genomen jegens eerste verweerster, wettelijk en volkomen regelmatig
was, overeenkomstig artikel 707 van het
Gerechtelijk Wetboek, volgens hetwelk
de gewone termijn van dagvaarding voor
hen die hun woon- of verblijfplaats in
Belgie hebben, acht dagen bedraagt;
door te stellen dat, gelet op de niet·nale-
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ving van artikel 709 van het Gerechtelijk
Wetboek jegens tweede verweerder, de
dagvaarding volledig en jegens aile partijen nietig diende te worden verklaard,
zonder vast te stellen dat de dagvaardingstermijn jegens eerste verweerster
in acht genomen, eveneens onwettelijk
was, het arbeidshof niet wettig tot de
nietigheid van de dagvaarding jegens
eerste verweerster kon besluiten :
Overwegende dat uit de vaststelIingen van het arrest blijkt : 1. dat
de dagvaarding om op 17 oktober
1978 voor de arbeidsrechtbank te
verschijnen werd betekend op 5 oktober 1978 op de zetel van verweerster waarvan de verweerder Derooy
voorheen beheerder was geweest; 2.
dat deze laatste op 5 oktober 1978 in
Belgie noch woonplaats, noch verblijfplaats, noch gekozen woonplaats
had;
Overwegende dat het arrest toepassing maakt van de artikelen 709,
710 en 862, eerste lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek en beslist dat, nu
ten aanzien van verweerder Derooy
de termijn van dagvaarding, als bedoeld in artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek, niet werd nageleefd,
de dagvaarding nietig moet worden
verklaard en « dat deze nietigverklaring slaat op het geheel van de dagvaarding; dat het hele exploot, dat
een enkele proceshandeling uitmaakt, nietig dient te worden verklaard, ook in zoverre het gericht
was tegen (verweerster) »;
Overwegende dat, wanneer meerdere partijen bij hetzelfde exploot
worden gedagvaard, uit de enkele
omstandigheid dat de termijn van
dagvaarding ten aanzien van een
van hen niet werd nageleefd, niet
noodzakelijk volgt dat de dagvaarding ook ten aanzien van de andere
gedagvaarde partijen nietig is;
Overwegende dat het arrest, door
de dagvaarding ten aanzien van verweerster nietig te verklaren op de
enkele grond dat de ten aanzien van
verweerder vastgestelde nietigheid
« slaat op het geheel van de dagvaarding » en « dat het hele exploot
een enkele proceshandel.ing uit-
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maakt », ZIJn beslissing niet naar
recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Nr. 319

1o en 2o Het beheerscomite van de Pool

van de Zeelieden ter Koopvaardij is
niet verplicht de zeeman te horen, althans daartoe op te roepen, alvorens
zijn inschrijving in de Pool in te trekken (1). (Art. 15 K.B. 9 april 1965.)
3° Wanneer het Hof, na de voorziening

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, ten
aanzien van verweerster, de dagvaarding nietig verklaart, de vordering van eiser niet toelaatbaar en
het incidenteel beroep van eiser ongegrond verklaart en uitspraak doet
over de kosten; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Gent.
2 februari 1987 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : w·,lvr. Baete-Swinnen Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Biitzler en Nelissen Grade.

Nr. 319
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KAMER -

2 februa:ri 1987

1° ARBEIDSVOORZIENING -

ZEELIEDEN- POOL VAN DE ZEELIEDEN TER KOOPVAARDIJ - INSCHRIJVING - INTREKKING
DOOR HET BEHEERSCOMITE - RECHT VAN
VERDEDIGING.

2° RECHT VAN VERDEDIGING -

BURGERLIJKE ZAKEN - POOL VAN DE ZEELIEDEN TER KOOPVAARDIJ - INSCHRIJVING INTREKKING DOOR HET BEHEERSCOMITE VERHOOR VAN DE ZEEMAN.

3° GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - CASSATIEGEDING - POOL VAN DE
ZEELIEDEN TER KOOPVAARDIJ - INTREKKING VAN DE INSCHRIJVING IN DE POOL '-cASSATIEBEROEP VA~ DE POOI;, ·

van de Pool van de Zeelieden ter
Koopvaardij te hebben ingewilligd, een
beslissing vernietigt over een vordering van de zeeman betreffende de intrekking van zijn inschrijving in de
Pool, veroordeelt het eiser in de kosten
(2). (Art. 4 wet 25 feb. 1964; artt. 580,
2°, 1017, tweede lid, en 1111, vierde lid,
Ger.W.)

{POOL VAN DE ZEELIEDEN TER KOOPVAARDIJ
T. HERNANDEZ ROZA)

De heer advocaat-generaal Lenaerts
heeft in substantie gezegd:
Het cassatieberoep betreft de intrekking van de inschrijving van de verweerders in de Pool van de Zeelieden ter
Koopvaardij door het beheerscomite van
de Pool. Het arbeidshof oordeelt dat het
beheerscomite de inschrijving niet mag
intrekken zonder de zeeman vooraf te
hebben gehoord, althans daartoe te hebben opgeroepen.
In het eerste onderdeel van het middel
voert eiser terecht aan dat artikel 15 van
het koninklijk besluit van 9 april 1965
die verplichting niet inhoudt.
Het arbeidshof grondt zijn beslissing
echter niet aileen op die bepaling, maar
ook op het algemeen rechtsbeginsel betreffende het recht van verdediging.
Men zou de vraag kunnen stellen of
dat rechtsbeginsel ten deze wel toepassing vindt. Het gaat immers niet om een
beslissing van een rechtscollege, maar
om een beslissing van een administratieve overheid.
Strekking van de rechtspraak van de
Raad van State is zeker dat ook het bestuur de particulier de gelegenheid moet
geven om zich tegenover een voor hem
ongunstige beslissing te verdedigen.
Daarbij laat de Raad zich dan kennelijk
hoofdzakelijk leiden door wat naar zijn
oordeel gedragsregelen van behoorlijk
bestuur zijn. Maar of het Hof de Raad
daarin helemaal kan volgen, is voor mij
niet zo zeker. Het Hof kan aileen vernie~l}

en (2) Zie _conclusie O.M.
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tigen wegens schending van rechtsregelen, d.z. naast de wetsbepalingen in de
meest ruime zin, de algemene rechtsbeginselen die het Hof als rechtsregel erkent. En dan lijkt het mij toch twijfelachtig of elke gedragsregel van behoorlijk functioneren die de Raad van State
aan het bestuur oplegt, ook een rechtsregel vormt waarvan de schending tot cassatie door het Hof kan leiden.
Zeker bestaat geen algemeen rechtsbeginsel dat het recht van verdediging voor
elke bestuurshandeling waarborgt, zelfs
niet voor elke overheidshandeling die
voor de particulier nadelig is of hem een
voordeel ontneemt. Ten minste moet
daarbij toch rekening worden gehouden
met de aard en het voorwerp van de beslissing.
Zo zou de stelling kunnen worden verdedigd dat het recht van verdediging in
acht moet worden genomen wanneer het
bestuur een sanctie of tuchtmaatregel
oplegt. Maar de intrekking van de
inschrijving is als zodanig geen sanctie
of tuchtmaatregel. Artikel 14, § 2, van het
koninklijk besluit van 9 april 1965 vermeldt allerlei redenen op grond waarvan
het beheerscomite de inschrijving kan
intrekken. En slechts een daarvan heeft
betrekking op bet wangedrag van de betrokkene en zou dus enigszins als een
tuchtmaatregel kunnen worden aangemerkt. De inschrijving van verweerder
werd bijvoorbeeld ingetrokken, omdat
hij niet geslaagd was voor een examen,
wat dus met sanctie of tucht niet te rnaken heeft.
Is de intrekking geen sanctie of tuchtmaatregel, dan zou het recht van verdediging eventueel op een andere grond
kunnen worden verantwoord. Krachtens
artikel 3 van de wet van 25 februari 1964
is de inschrijving in de Pool in beginsel
een noodzakelijk vereiste om het beroep
van zeeman op een Belgisch koopvaardijschip uit te oefenen en arbeid aan
boord van een schip in een Belgische haven te verrichten. De intrekking van zijn
inschrijving tast dus fundamenteel de arbeidsvrijheid en het recht op arbeid van
de zeeman aan. En daarop zou wellicht
bet recht van verdediging kunnen worden gegrond.
Het Hof dient echter op deze problematiek in deze zaken niet in te gaan.
Want eiser betwist niet dat hij het recht
van verdediging moet eerbiedigen. Het
tweede onderdeel gaat integendeel ervan
uit dat het desbetreffende algemeen
rechtsbeginsel ook voor eiser geldt wanneer hij de inschrijving van een zeeman
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intrekt. Aileen wordt aangevoerd - en
terecht - dat dit rechtsbeginsel niet inhoudt dat de betrokkene noodzakelijk de
gelegenheid moet worden gegeven zich
mondeling te verdedigen en deze mondelinge verdediging voor het beheerscomite
zelf voor te dragen.
Het middel is dus gegrond.

•

•

•

Misschien kan nog enige twijfel bestaan over de vraag of eiser in deze zaken in de kosten kan worden veroordeeld met toepassing van artikel 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek.
Deze bepaling geldt voor vorderingen
in verband met o.m. de wetgeving, bedoeld in artikel 580, waaronder de werkloosheidsverzekering valt. Nu gaat het in
deze zaak wel niet om een beslissing omtrent het recht van de verweerders op
werkloosheidsuitkering. Opdracht van de
Pool is niettemin de werkloosheidsverzekering van de zeelieden te verzorgen.
Maar gelet op de specifieke kenmerken
van de betrokken bedrijfstak is daaraaTJ.
niet aileen een systeem van arbeidsbemiddeling gekoppeld - zoals voor aile
werknemers - maar ook een regeling
die van het zeemansvak een gesloten beroep maakt, wat bijvoorbeeld ook voor
de havenarbeiders geldt. Beslissingen in
verband met de inschrijving in de Pool
zijn daarom voldoende nauw verbonden
met de werkloosheidsverzekering om
ook daarop artikel 1017, tweede lid, toe
te passen.
Ik concludeer tot de vernietiging met
veroordeling van eiser in de kosten.

ARREST
(A.R. nr. 5492)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 september 1984 (3)
door het Arbeidshof te Antwerpen
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 15, eerste lid, van het
koninklijk besluit van 9 april 1965 betref-

1-----------------{3) Het cassatieberoep is ingediend op 4 au
gustus 19(16
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fende de Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij, dat is genomen ter uitvoering
van artikel 4 van de wet van 25 februari
1964 houdende inrichting van een Pool
van de Zeelieden ter Koopvaardij, en
van het algemeen rechtsbeginsel inzake
eerbiediging van het recht van verdediging,
doordat het arrest, na vastgesteld te
hebben « dat uit het voorgelegd dossier
niet is gebleken dat (verweerder) gehoord werd omtrent de tegen hem ingeroepen feiten; dat evenmin een oproeping in dit verband wordt voorgelegd "•
overweegt « dat (eiser) ten onrechte stelt
dat uit voormeld artikel 15 van het koninklijk besluit van 9 april 1965 niet mag
worden afgeleid dat betrokkene voorafgaandelijk de beslissing van het beheerscomite dient gehoord te worden of minstens hiertoe opgeroepen, maar wel dat
indien door de betrokkene een verkla:
ring is afgelegd, getuigen werden gehoord of verslagen voorhanden zijn, van
deze documenten door het beheerscomite
voorafgaandelijk zijn beslissing dient
kennis genomen te worden; dat het horen van de betrokkenf' in casu een substantiiHe vormvereiste ~s. welke afgeleid
is uit een algemeen ,·echtsbeginsel, te
weten de rechten van de verdediging, en
welke, zelfs bij het stilzwijgen van de
wet, ~ient na~ekomen; dat zulk stilzwijgen m casu met eens kan worden ingeroepen, vermits artikel 15 van het lwninklijk besluit van 9 april 1965 alleszins
voldoende duidelijk stelt dat de betrokkene verplicht dient gehoord te worden·
d~t t~t geen intrekking van de inschrij:
vmg m de Pool door het beheerscomite
kan worden beslist dan nadat de betrokkene kennis kreeg van de feiten die tegen hem worden ingebracht en tevens de
gelegenheid had zijn verdediging voor te
dragen »; het arbeidshof, op grond van
de hierboven vermelde vaststellingen en
overwegingen, beslist « dat het beheers~
comite (van eiser) bij het nemen van zijn
beslissing d.d. 14 maart 1983, zonder
(verweerder) tevoren gehoord te hebben
of hem hiertoe te hebben opgeroepen,
een substantieel recht van (verweerder)
geschonden heeft, met het gevolg dat de
bestreden beslissing van 14 maart 1983
nietig is en dan ook geen uitwerking kan
hebben », en het boger beroep van verweerder gegrond verklaart,

terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 15, eerste lid, van het koninklijk besluit van 9 april 1965 betreffende de Pool
van de Zeelieden ter Koopvaardij, inzake
de intrekking van de inschrijving in de
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Pool, • het beheerscomite beslist, na kennisneming van de ter zake opgestelde
verslagen, van de opgenomen getuigenissen en van de verklaringen van de betrokkene »; voornoemde bepaling aan het
beheerscomite van eiser niet oplegt verslagen op te stellen, getuigenissen op te
nemen en de betrokkene te horen alvorens te beslissen over de intrekking van
de inschrijving in de Pool, maar enkel
van eventueel opgestelde verslagen, opgenomen getuigenissen en verklaringen
van de betrokkene kennis te nemen alvorens te beslissen; het arrest derhalve,
door uit artikel 15, eerste lid, van het lwninklijk besluit van 9 april 1965 af te leiden dat het beheerscomite verplicht is de
betrokkene te horen alvorens te beslissen over de intrekking van de inschrijving, aan genoemd artikel 15, eerste lid,
een vereiste toevoegt dat er niet in vervat ligt, en derhalve deze bepaling
schendt;
tweede onderdeel, het beheerscomite
van eiser, alvorens te beslissen over de
intrekking van de inschrijving in de Pool
van de Zeelieden ter Koopvaardij, evenmin verplicht is, op straffe van nietigheid van de beslissing, de betrokkene te
horen op grond van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het
recht van verdediging; dit beginsel imm.ers inhoudt dat de betrokkene, tegen
Wie een..maa~egel wordt overwogen, de
kans kriJgt ZIJn standpunt uiteen te zetten, om een ongunstige beslissing te vermijden en, bij gebreke van een uitdrukkelijke wettelijke bepaling die een persoonlijke verschijning van de betrokkene
voorschrijft, het recht van de verdediging ook kan worden uitgeoefend door
de mogelijkheid tot mededelen van
scbriftelijke opmerkingen; bet algemeen
rechtsbeginsel van bet recht van verdediging de wetgever niet verbiedt de uitoefening van dit recht in een bepaalde materie te regelen, en voornoemd artikel 15
eerste lid, inhoudt dat bet bebeerscomit~
mag beslissen na kennisneming van de
opgestelde verslagen, vane de opgenomen
getuigenissen en van de verklaringen
van de betrokkene, doch niet bepaalt dat
de betrokkene moet worden opgeroepen
en gehoord vooraleer het beheerscomite
mag beslissen; het arrest derbalve, in zoverre bet beslist dat de beslissing van eiser van 14 maart 1984 nietig is omdat
het bebeerscomite van eiser bij bet nemen van deze beslissing bet recht van
verdediging van verweerder zou hebben
miskend, een verkeerde toepassing
~aakt van bet algemeen recbtsbeginsel
mzake het recbt van verdediging en.
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hierdoor dit algemeen rechtsbeginsel alsmede artikel 15 van het koninklijk besluit van 9 april 1965 schendt :

Overwegende dat het middel niet
aanvoert dat de ingeschrevene in de
Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij niet het recht heeft zich voor het
beheerscomite van de Pool te verdedigen alvorens zijn inschrijving
wordt ingetrokken; dat het aileen
opkomt tegen de beslissing dat hij
vooraf door het beheerscomite moet
worden gehoord, althans opgeroepen;
Overwegende dat, krachtens artikel 4 van de wet van 25 februari
1964 houdende inrichting van een
Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij, het beheerscomite van de Pool,
binnen de perken en op de wijze zoals bepaald door de Koning, beslist
over de inschrijving van de kandidaten bij de Pool, over de schorsing of
de intrekking van deze inschrijving;
Dat het beheerscomite, wanneer
het, met toepassing van artikel 14
van het koninklijk besluit van 9
april 1965 betreffende de Pool van
de Zeelieden ter Koopvaardij, de intrekking van een inschrijving in de
Pool beslist, krachtens artikel 15,
eerste lid, van hetzelfde besluit « beslist, na kennisneming van de ter
zake opgestelde verslagen, van de
opgenomen getuigenissen en van de
verklaringen van de betrokkene »;
Overwegende dat uit geen wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel volgt dat het beheerscomite
van de Pool, alvorens over de intrekking van de inschrijving te beslissen, verplicht is de ingeschrevene
de gelegenheid te geven zijn verweer mondeling uiteen te zetten en
zelf zijn verklaringen te horen;
Dat het arrest derhalve ten onrechte beslist dat het beheerscomite
van de Pool verweerder had dienen
te horen, althans hem daartoe op te
roepen, alvorens diens inschrijving
in de Pool in te trekken;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
het uitspraak doet over de ontvankelijkheid van bet boger beroep en
over de kosten; 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 Gent.
2 februari 1987 - 3' kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Gryse.
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ARBEIDSOVEREENKOMST -

EINDE OPZEGGINGSVERGOEDING - WERKLIEDEN BIJZONDERE OPZEGGINGSTERMIJN BEPAALD
TER UITVOERING VAN ART. 61 ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET.

Wanneer voor de beiHndiging van een arbeidsovereenkomst voor werklieden
een bijzondere opzeggingstermijn, bepaald ter uitvoering van art. 81 Arbeidsovereenkomstenwet, geldt, wordt
de opzeggingsvergoeding met inachtneming van die termijn berekend. (Art.
30, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet.)
(TANGHE - CURATOR VAN HET FAILLISSEMENT
EURO-ENGINEERING N.V. T. D'HONDT)
ARREST

(A.R. nr. 5494)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 september 1985
door het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1138, 3°, van het
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Gerecbtelijk Wetboek, 39, 59, 60, 61 van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en 2 van bet koninklijk besluit van 13 januari 1982 tot
vaststelling van de opzeggingstermijnen
in de ondernemingen die onder bet Paritair Comite voor bet Bouwbedrijf ressorteren, dat is genomen ter uitvoering van
artikel 61 van de wet van 3 juli 1978, en
van artikel 97 van de Grondwet,

doordat bet arrest bet boger beroep
van eiser ongegrond verklaart en beslist
dat verweerder aanspraak kan maken op
een opzeggingsvergoeding van 40.797
frank, te weten 160 uren ( = 20 werkdagen) x 254,98 frank, op de volgende
gronden : « Niettegenstaande de wet van
3 juli 1978 bedoeld is als een coordinatie
van de vroegere wetten, werden tocb talrijke aanpassingen, wijzigingen en verduidelijkingen aangebracbt. Artikel 39,
paragraaf 1, dat "in casu" van toepassing is, bepaalt dat de partij die de overeenkomst beiHndigt, zonder dringende
redenen of zonder inacbtneming van de
opzeggingstermijn vastgesteld in de artikelen 59, 82, 83, 84 en 115, gebouden is
aan de andere partij een vergoeding te
betalen die gelijk is aan bet lopend loon
dat overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn, betzij met bet resterend gedeelte ervan. De uitzondering
van artikel 60, waardoor van de gewone
termijn kan worden afgeweken, is niet
opgenomen in artikel 39, paragraaf 1.
Daar een uitzonderingsregel van strikte
toepassing is, is de korte opzeggingstermijn, voorzien in artikel 60 van de wet
van 3 juli 1978, niet van toepassing.
Niets laat toe te veronderstellen dat artikel 60 bij vergetelbeid niet opgenomen
werd in de opsomming van artikel 39,
paragraaf 1, en bet integendeel blijkt dat
de voorbereidende besprekingen van de
wet (onder andere bet verworpen amendement van de beer Vernimmen waarbij
artikel 60 en artikel 130 (tewerkstelling
van studenten) uitdrukkelijk werden opgenomen in de opsomming van artikel
39, paragraaf 1). De eerste recbter beeft
derbalve terecbt geoordeeld dat de verkorte opzeggingstermijnen vastgesteld in
artikel 60 van de wet van 3 juli 1978 niet
gelden voor de berekening van een vergoeding bij onmiddellijke beeindiging
van de arbeidsovereenkomst »,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
verzoekschrift boudende boger beroep
liet gelden dat ter zake, voor de berekening van de aan verweerder krachtens
artikel 39 van de wet van 3 juli 19'l8 toekomende opzeggingsvergoeding, niet de
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opzeggingstermijn van artikel 59 van deze wet in aanmerking diende te worden
genomen, doch die krachtens artikel 61
van deze wet vastgesteld door bet koninklijk besluit van 13 januari 1982 tot
vaststel!ing van de opzeggingstermijnen
in bet bouwbedrijf; en bet arrest aileen
onderzoekt of ter zake de eventuele verkorte opzeggingstermijn van artikel 60
van de wet in aanmerking kan worden
genomen voor de berekening van de opzeggingsvergoeding; kracbtens artikel
1138, 3", van bet Gerecbtelijk Wetboek de
recbter gehouden is uitspraak te doen
over aile punten van de vordering, het
arrest derhalve, door geen uitspraak te
doen over de vordering met betrekking
tot de berekening van de opzeggingsvergoeding op grond van de verkorte opzeggingstermijn, welke krachtens artikel 61
van de wet van 3 juli 1978 van toepassing was, artikel 1138, 3", van bet Gerechtelijk Wetboek scbendt, althans,
door bet verzoekscbrift in boger beroep
op dit punt onbeantwoord te Iaten, niet
regelmatig gemotiveerd is en derhalve
artikel 97 van de Grondwet schendt;

tweede onderdeel, krachtens artikel 39
§ _1, van de _wet van 3 juli 1978, de partij
d1e de arbe1dsovereenkomst zonder de in
de artikelen 59, 82, 83, 84 en 115 vastgestelde opzeggingstermijn of zonder dringende reden beeindigt, gebouden is aan
de andere partij een vergoeding te betalen die gelijk is aan bet lopende loon dat
overeenstemt, hetzij met de duur van de
opzeggingstermijn, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn; deze
wetsbepaling niet beperkt is tot een
beeindiging zonder de opzeggingstermijn
vermeld in de artikelen 59, 82, 83, 84 en
115 van de wet, doch ook toepassing
vindt in geval van beeindiging zonder
eerbiediging van de opzeggingstermijn
bepaald in of kracbtens de artikelen 60
of 61 van deze wet, nu de door deze artikelen bepaalde opzeggingstermijn in de
plaats komt van die bepaald in artikel
59; de in artikel 39 bedoelde vergoeding
in dat geval dient te worden berekend op
basis van de aldus vastgestelde bijzondere opzeggingstermijn, ten deze, zoals
door eiser aangevoerd, de kortere opzeggingstermijn van 14 dagen ( = 10 werkdagen) bepaald ter uitvoering van artikel
61 van de wet van 3 juli 1978 door bet
koninklijk besluit van 13 januari 1982 tot
vaststelling van de opzeggingstermijnen
in bet bouwbedrijf, inzonderheid door artikel 2, c, van dat koninklijk besluit; bet
arrest derhalve, door te beslissen dat,
wanneer zoals ten deze de opzeggings-
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termijn van een arbeider niet bepaald
wordt door artikel 59 van de wet van 3
juli 1978, doch door een bijzondere bepaling krachtens artikel 61 van die wet, de
vergoeding bepaald in artikel 39 van die
wet niettemin dient te worden berekend
op grond van de opzeggingstermijn bepaald in artikel 59 van de wet van 3 juli
1978, zonder rekening te houden met de
bijzondere - ten deze kortere - opzeggingstermijn, vastgesteld door de artikelen 61 van de wet van 3 juli 1978 en 2, b,
van het koninklijk besluit van 13 januari
1982, al deze wetsbepalingen schendt:

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de context
van het arrest, inzonderheid uit de
uitdrukkelijke verwijzing naar het
oordeel van de eerste rechter, blijkt
dat het arrest met artikel 60 artikel
61 van de Arbeidsovereenkomstenwet bedoelt; dat het Hof bevoegd is
deze verschrijving recht te zetten;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 39, § 1,
van de Arbeidsovereenkomstenwet
beoogt de partij bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die
zonder dringende reden of zonder
inachtneming van de wettig bepaalde opzeggingstermijn is ontslagen,
ten laste van de wederpartij een
vergoeding toe te kennen die gelijk
is aan het loon dat overeenstemt
met de niet in acht genomen opzeggingstermijn;
Dat de omstandigheid dat artikel
39, § 1, niet uitdrukkelijk naar artikel 61 verwijst, de toepassing van
die wetsbepaling niet uitsluit; dat,
wanneer de toepasselijke opzeggingstermijn ter uitvoering van dit
artikel 61 is bepaald, de opzeggingsvergoeding met inachtneming van
die termijn moet worden berekend;
Dat het onderdeel gegrond is;
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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.
2 februari 1987 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Gryse.
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1° CASSATIE -

BEVOEGDHEID VAN HET
HOF - DIENSTPLICHT - AMBTSHALVE OP TE
WERPEN MIDDELEN.

2° DIENSTPLICHT -

UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE GROND KOSTWINNER - IN AANMERKING TE NEMEN
INKOMSTEN -INKOMSTEN VAN HET LOPEND
JAAR - BEGR!P.

1" In dienstplichtzaken kan het Hof geen

middel ambtshalve opwerpen (1). (Art.
51, § 1, Dienstplichtwet.)
2" Om te beslissen over een aanvraag

om uitstel of vrijlating als kostwinner
wordt voor de vaststelling van de in
aanmerking te nemen inkomsten onder lopend jaar verstaan het jaar
waarin de aanvraag tijdig wordt ingediend (2). (Art. 10, § 1, 1", zesde lid,
Dienstplichtwet.)
(DE KEYZER)

(A.R. nr. M 618 N)

2 februari 1987 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal- Advocaat: mr. Beuselinck, Gent.
(1) Cass., 30 dec. 1985, A.R. nr. M 585 N en
M 586 N (A.C., 1985-86, nr. 285).

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt

(2) Zie Cass., 11 feb. 1980 (A.C., 1979-80,
nr. 357), 15 juni 1981 (A.C., 1980-81, nr. 591) en
7 jan. 1985, A.R. nr. M 545 N (A.C., 1984-85,
nr. 266).
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normaal beleefd ouderschap behoort,
zonder vast te stellen dat het bedoelde
Jeed zonder de onrechtmatige daad
niettemin zou zijn ontstaan zoals het
zich concreet heeft voorgedaan (4).
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
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3 februari 1987

1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - MORELE SCHADE -

BEGRIP.

(DE VOS J., DE NEVE, DE VOS P.
T. DEDOBBELEER)

2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN ONRECHTMATIGE DAAD EN
SCHADE - ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER - TOEZICHT VAN
HET HOF.

3° CASSATIE -

BEVOEGDHEID - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN ONRECHTMATIGE
DAAD EN SCHADE - TOEZICHT VAN HET HOF.

4° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN ONRECHTMATIGE DAAD EN
MORELE SCHADE - BEGRIP.

1• Vergoeding

wegens morele schade
strekt ertoe de pijn, de smart of enig
ander moreelleed te Jeningen en in zoverre de schade te herstellen (1).

2• en a· Het staat weliswaar aan de rechter op onaantastbare wijze, in Ieite,
het bestaan en de omvang van een
door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade te beoordelen en, binnen de grenzen van de eis, het tot herstel van die schade nodige bedrag te
bepalen (2); maar het Hoi dient niettemin te toetsen of de vastgestelde leiten de rechtsgevolgen verantwoorden
die de rechter eruit afleidt en met name of die gevolgtrekkingen het wettelijk begrip « oorzakelijk verband » niet
miskennen (3).
4• Niet naar recht verantwoord is de be-

slissing dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen een onrechtmatige
daad en het morele Jeed dat een ouder
ondervindt ten gevolge van de letsels
die zijn kind door de onrechtmatige
daad heeft opgelopen, gewezen op de
enkele grond dat zodanig Jeed tot een

ARREST

(A.R. nr. 376)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 februari 1986 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat het arrest enkel
uitspraak doet over de civielrechtelijke vorderingen van de eisers tegen verweerder;
I. Op de voorziening van Astrid
De Neve:
Overwegende dat eiseres afstand
zonder berusting doet;
Overwegende dat het arrest het
hof van beroep onbevoegd verklaart
om uitspraak te doen over de civielrechtelijke vordering van eiseres;
Overwegende dat die beslissing
een eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering, zodat er geen reden
is om akte te verlenen van de afstand;
Overwegende dat eiseres geen
middel aanvoert;
II. Op de voorziening van Patrick
DeVos:
Overwegende dat eiser afstand
zonder berusting doet;
III. Op de voorziening van Jozef
DeVos:
Overwegende dat eiser afstand
zonder berusting doet;

(1) Cass., 10 okt. 1972 (A.C., 1973, 146).
(2) Cass., 7 dec. 1970 (A.C:, 1971, 339).
(3) Cass., 30 april 1985,
(A.C., 1984-85, nr. 520).

A.R.

nr.

9039

(4) Zie Cass., 26 feb. 1981 (A. C., 1980-81,
nr. 382).
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Overwegende dat het arrest uitspraak doet over door eiser gevorderde schadebedragen;
Overwegende dat, nu de appelrechters hun rechtsmacht volledig
hebben uitgeoefend, hun beslissing
een eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering, zodat er geen reden
is om akte te verlenen van de afstand;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest de vordering van
eiser strekkende tot het bekomen van
« een
schadevergoeding van 100.000
frank wegens het moreel leed dat hij opgelopen heeft ten gevolge van de letsels
aan zijn zoon overkomen » als ongegrond
afwijst met volgende motieven : « wanneer men het geheel van de concrete omstandigheden onder ogen neemt waarin
dit leed voor de B.P. ontstaan is en door
haar aangevoeld wordt, blijkt het toch
niet van die aard en uitzonderlijk te zijn
dat het als een schade te aanzien is in
de betekenis van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek. Ieder ouder, als gevolg van de specifieke liefdes- en genegenheidsband tot zijn kind, kent vreugden maar ondervindt ook leed, pijn en
lijden als gevolg van de blije of slechte
gebeurtenissen die zijn kind ~verkol!?-en :
hij leeft diens vreugden en dtens plJnen
en leed mee als de zijne; dit medevoelen,
dit medelijden behoort tot een normaal
beleeft ouderschap. Uit die vaststelling
mag afgeleid worden dat dit aan het ouderschap eigen leed, bij tegenslag van
het kind, door de enkele omstandigheid
dat het ontstaan is naar aanleiding van
een. feit of van een fout van een derde,
niet het karakter van schade verkrijgt in
de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek die recht op vergoeding zou
geven tegen die derde. Aileen ~et leed
dat, wegens bijzondere omstand1gheden,
een uitzonderlijk karakter zou vertonen,
kan als een ten laste van de derde vergoedbare schade aangezien worden. Dit
is ter zake niet het gevolg voor De Vos
Jozef. Ieder geval bewijst hij niet dat het
eigen leed dat hij ondergaat wegens de
fysieke toestand van zijn zoon, zoals deze evolueerde na het ongeval, uitzonderlijker zou zijn dan het leed dat behoort
tot een normaal beleefd ouderschap. Verder kan de vraag ten andere ernstig gesteld worden of het wel met de mense-
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lijke waardigheid strookt en of men wel
zo ver moet gaan het eigen leed, hoe
groot ook, ondergaan bij het waarnemen
van iemand anders lijden, te laten verzilveren »,
terwijl, eerste onderdeel, het fout van
de voor het ongeval aansprakelijke partij
in oorzakelijk verband staat met de
schade, als de schade zich zonder deze
fout niet zou hebben voorgedaan zoals
zij zich in concreto heeft voorgedaan; het
arrest derhalve, door te beslissen dat het
« aan het ouderschap eigen leed, bij tegenslag van het kind, door de enkele omstandigheid dat het ontstaan is naar aanleiding van een feit of van een fout van
een derde, niet het karakter van schade
verkrijgt », zonder vast te stellen dat het
bedoelde leed zich ook zonder het ongeval zou hebben voorgedaan zoals het
zich ten deze heeft voorgedaan, het wettelijk oorzakelijkheidsbegrip miskent
(schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de voor het ongeval
aansprakelijke partij ertoe gehouden is
de volledige schade te vergoeden die
door haar fout veroorzaakt werd, welke
schade bestaat in het verschil tussen de
toestand van de schadelijder na het ongeval en de toestand waarin hij zich zou
bevonden hebben mocht het ongeval zich
niet hebben voorgedaan zoals het zich in
concreto heeft voorgedaan; het arrest
derhalve niet kan beslissen dat het « aan
het ouderschap eigen leed, bij tegenslag
van het kind, door de enkele omstandigheid dat het ontstaan is naar aanleiding
van een feit of van een fout van een derde, niet het karakter van schade verkrijgt », dat voormeld leed « niet van die
aard en uitzonderlijk (is) dat het als een
schade te aanzien is » en dat « alleen het
leed dat, wegens bijzondere omstandigheden, een uitzonderlijk karakter zou
vertonen » als schade kan beschouwd
worden, zonder het principe van volledige schadeloosstelling en het wettelijk
schadebegrip te miskennen (schending
van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek) :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de rechtsvordering tot schadevergoeding wegens
morele schade tot doel heeft de pijn,
de smart of enig ander moreel leed
te leningen en in die mate de schade te herstellen;
Overwegende dat bet morele leed,
dat de ouders ondergaan ten gevol-
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ge van de letsels aan hun kind overkomen, in principe daarop geen uitzondering maakt;
Overwegende dat de rechter, zo
het hem behoort, op onaantastbare
wijze, in feite, het bestaan en de
omvang van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte morele schade te beoordelen en, binnen de grenzen van de vordering, het tot herstel
van die schade nodige bedrag te
schatten, de vordering niet zonder
schending van het wettelijk oorzakelijkheidsbegrip kan afwijzen op de
enkele grond dat het medevoelen,
het medelijden tot een normaal beleefd ouderschap behoort;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, ongeacht het
tweede onderdeel van het middel
dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden arrest
in zoverre het uitspraak doet over
de civielrechtelijke vordering van
Jozef De Vos, doch enkel wat de
schadepost « 6 - Genegenheidsschade » betreft; verleent akte van de afstand aan Patrick De Vos; verwerpt
de voorziening van Astrid De Neve;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest;
laat de kosten van betekening van
de voorziening aan het openbaar ministerie ten laste van de eisers; veroordeelt Astrid De Neve, Patrick De
Vos en de verweerder Jean Dobbeleer ieder in een derde van de overige kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
3 februari 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Gedeeltelijk andersluidende conclusie (5)
Nota arrest,nr. 322:
(5) Het openbaar rninisterie was van oordeel
dat er aanleiding was tot vernietiging op
grond van bet tweede onderdeel [Cass., 21 feb.
1984, A.R. nr. 8433 (A.C., 1983-84, nr. 347) en 14
old. 1985, A.R. nr. 4761 (ibid., 1985-86, nr. 89)].
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van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. Nelissen Grade.

Nr. 323
2'

KAMER -

3 februari 1987

1° RECHTEN VAN DE MENS-

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERSTEKVONNIS TAV. DE BEKLAAGDE - VERZET - VERSTEKVONNIS EN VONNIS OP VERZET DOOR
DEZELFDE RECHTERS GEWEZEN EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
6.1 - ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE
RECHTERLIJKE INSTANTIE - BEGRIP.

2° VERZET -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERSTEKVONNIS T.A.V. DE BEKLAAGDE - VERZET - VONNIS OP VERZET EN VERSTEKVONNIS DOOR DEZELFDE RECHTERS GEWEZEN EUROPEES VERDRAG RECHTEN
VAN DE MENS, ART. 6.1 - ONAFHANKELIJKE
EN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE
- BEGRIP.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

STRAFZAKEN EUROPEES VERDRAG RECHTEN
VAN DE MENS, ART. 6.1 - RECHT OM BINNEN
EEN REDELIJKE TERMIJN TE WORDEN BE·
RECHT - BEGRIP.

4° RECHTEN VAN DE MENS -

STRAFZAKEN - INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN, ART. 14.3, C - RECHT OM ZONDER
ONREDELIJKE VERTRAGING TE WORDEN BERECHT - BEGRIP.

1° en 2° Uit de enkele omstandigheid dat
het vonnis op verzet van de beklaagde
door dezelfde rechters is gewezen als
het vonnis waartegen het verzet is gericht, valt niet af te leiden dat het op
verzet gewezen vonnis niet is geveld
door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie, in de zin
van art. 6.1 Europees Verdrag Rechten
van de Mens (1).
Nota arrest nr. 323 :
(1) Zie Cass., 4 juli 1986, A.R. nr. 5167
(A.C., 1985-86, nr. 684) en 9 dec. 1986, A.R.
nr. 972, supra, nr. 218.
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3" en 4" Naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de rechters, met betrekking tot het bij art. 6.1 Europees
Verdrag Rechten van de Mens bepaalde recht van de beklaagde om binnen
een redelijke termijn te worden berecht en tot het bij art. 14.3, c, Internationaal Verdrag inzake burgerrechten
en politieke rechten bepaalde recht
van de beklaagde om zonder onredeJijke vertraging te worden berecht,
oordelen dat die bepalingen niet zijn
geschonden, op grand dat uit de door
hen aangehaalde vaststellingen blijkt
dat het uitblijven van een beslissing
op de strafvordering aan het eigen toedoen van de beklaagde is te wijten (2).
(LAHAYE)
ARREST

(A.R. nr. 684)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden vonnis, op 15 mei 1986 op verzet
in boger beroep gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Leuven;
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 bestreden vonnis werd gewezen door de op zelfde wijze samengestelde tiende kamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Leuven, zetelend in
correctionele aangelegenheden, als deze
die op 3 april 1986 verstekvonnis lastens
eiseres had uitgesproken,
terwijl ontegensprekelijk in die omstandigheden vaststaat dat de aan eiseres ten laste gelegde feiten dientengevolge bij de behandeling ervan op verzet ter
zitting van 15 mei 1986 niet gebeurde
door een « onbevooroordeelde • rechter :

Overwegende dat bet recht van
verzet, zoals bet bij bet Wetboek
{2) Zie Cass., 4 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 144)
en de cone!. van het O.M., gepubliceerd in
Bull. en Pas., 1979, I, biz. 154 e.v., inz. biz. 160
en 161, en 9 dec. 1986, vermeld in de noot 1;
DE NAUW, « L'application et !'interpretation de
l'art. 6, §§ 1 en 3, de Ia Convention europeenne
des Droits de !'Homme dans Ia jurisprudence
beige en matiere p(male », in Les droits de Ja
defense en matiere penale, actes du colloque
des 30-31 mai/1"' juin 1985, Barreau de Liege,
biz. 320 tot 323, inz. biz. 323.
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van Strafvordering is geregeld, een
bijkomend rechtsmiddel is waardoor
aan de beklaagde - onverminderd
de andere rechtsmiddelen die hij tegen een vonnis of arrest bij verstek
kan aanwenden - de mogelijkheid
wordt geboden om een bij verstek
gewezen vonnis of arrest te doen intrekken en in een debat op tegenspraak door de rechters de middelen
van verdediging te doen beoordelen
waarvan zij, wegens zijn afwezigheid tijdens de procedure bij verstek, geen kennis konden nemen en
die eventueel van aard konden zijn
hun beslissing ten gunste van de beklaagde te be'invloeden;
Overwegende dat uit de loutere
omstandigheid dat door bet verzet
de zaak wordt teruggebracht voor
bet rechtscollege dat bij verstek
heeft beslist en dat, zoals ten deze,
kon zijn samengesteld uit dezelfde
rechters die reeds bij verstek uitspraak hadden gedaan, niet kan
worden afgeleid dat die rechters, nu
zij bij hun beslissing bij verstek
geen kennis konden hebben van de
middelen van verdediging die de be,klaagde eventueel kon laten gelden,
geen onafhankelijke en onpartijdige
rechters zouden zijn in de zin van
artikel 6.1 van bet Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden enerzijds en anderzijds
artikel 14.3.5, c, van het Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
doordat het bestreden vonnis stelt dat
tussen het ogenblik waarop eiseres in
betichting werd gesteld en de behandeling van de haar ten laste gelegde overtredingen voor de politierechter te Namen, geen termijn verstreek die in strijd
zou zijn met de voorschriften omtrent de
behandeling binnen een redelijke termijn,
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terwijl de blijkbaar geschonden internationale verdragsregels uiteraard de behandeling behelzen voor die rechtsmacht
die definitief uitspraak zal doen, ten deze de Correctionele Rechtbank te Leuven
ter zitting van 15 mei 1986; de geschonden internationale verdragen garanderen
eiseres « het recht op behandeling binnen een redelijke termijn en zonder onredelijke vertraging "• terwijl het tot de
fundamentele rechten van eiseres behoort gebruik te maken van alle haar
door de (Belgische) wet geboden mogelijkheden, zelfs wanneer deze de haar
(eventueel ten onrechte) verweten vertraging tot gevolg zouden hebben; de wetgever die deze procedureregels uitwerkte
en van toepassing maakte, moet met deze mogelijkheden rekening houden bij
de organisatie van de rechtsbedeling die
voor het overige moet blijven beantwoorden aan de algemene verplichtingen, zoals uitdrukkelijk bevestigd in de bepalingen van de hiervoren aangehaalde internationale verdragen; de vervolging van
eiseres door de publieke partij ter zitting
van 15 mei 1986 wegens de haar verweten inbreuken die dateren van 7 juni
1984, hetzij meer dan 23 maanden voordien, gebeurt buiten iedere redelijke termijn, dus in strijd met de door de Belgische Staat aangegane internationale verbintenissen; de openbare vordering kon
derhalve niet !anger wettelijk zijn en
diende dan ook als niet toelaatbaar te
worden afgewezen :

Overwegende dat het bestreden
vonnis, in strijd met wat het middel
aanvoert, niet zegt dat bij het beoordelen van de redelijke termijn binnen dewelke krachtens artikel 6.1
van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden over de
strafvordering tegen een beklaagde
moet worden beslist, aileen rekening zou dienen te worden gehouden met de tijdspanne die verlopen
is tussen het plegen van het strafbaar feit en de behandeling van de
zaak voor de rechter in eerste aanleg; dat integendeel de rechters oordelen, zoals blijkt uit de redengeving van het bestreden vonnis die
verwij st naar de redenen vermeld in
het beroepen vonnis, dat daarbij rekening moet worden gehouden met
de duur van de rechtspleging in
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haar geheel, dit is tot aan de eindbeslissing;
Dat in zoverre het middel feitelijke grondslag mist;
Overwegende ·dat voor het beoordelen van de vraag of de redelijke
termijn, bepaald bij artikel 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en bij artikel
14.3, c, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, overschreden werd,
de rechters vermogen acht te slaan
op de houding die door de beklaagde zelf tijdens het verloop van de
rechtspleging werd aangenomen;
Dat hieruit volgt dat de rechters
in acht mogen nemen de verlenging
van de duur van de rechtspleging
die het gevolg is van het gebruikmaken door de beklaagde van de bij de
wet bepaalde rechtsmiddelen of het
aanwenden van dilatoire middelen
waardoor de eindbeslissing vertraagd wordt;
Overwegende dat ten deze het beroepen vonnis, waarvan het bestreden vonnis de redengeving overneemt, releveert : « Dat de feiten
dagtekenen van 7 juni 1984 en aanvankelijk onderworpen werden aan
de rechtspraak van de Politierechtbank te Namur, alwaar het dossier
werd ingeleid op 14 februari 1985,
na de betekening van de dagvaarding op 28 januari 1985. (... ) Het dossier op de inleidingszitting werd verdaagd op verzoek van de raadsman
van beklaagde die niet ter zitting
kon aanwezig zijn. (...) De behandeling van het dossier dan werd verdaagd naar de zitting van 7 maart
1985. (... ) (De) beklaagde noch haar
raadsman verschenen ter zitting van
7 maart 1985, zodat de politierechter
te Namur het dossier in beraad nam
voor vonnis op 21 maart 1985. (... )
De raadsman van de beklaagde op
11 maart 1985 aan de politierechter
schreef om te melden dat hij zonder
instrukties was van zijn kliente; (... )
bij vonnis van 21 maart 1985 beklaagde veroordeeld werd tot een
geldboete van 100 frank x · 60 of 15

r,
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dagen vervangende gevangenisstraf
en tot een rijverbod gedurende een
maand. (... ) Dit verstekvonnis op 26
april 1985 aan beklaagde werd betekend. (...) Beklaagde op 4 juni 1985
verzet aantekende tegen het uitgesproken verstekvonnis. (...) Het dossier opnieuw werd behandeld door
de Politierechtbank te Namur op 13
juni 1985, waarna de verzending van
het dossier werd bevolen naar onze
rechtbank omdat de beklaagde
de nederlandstalige rechtspleging
vroeg. (...) Beklaagde slecht is geplaatst om haar beklag te maken
over haar aanslepend proces, daar
zij aileen aan de basis ligt van de
vertraging door het aanwenden van
allerhande dilatoire maneuvers »;
Overwegende dat de rechters uit
die vaststellingen wettig hebben
kunnen afleiden dat de redelijke termijn bedoeld in de voormelde verdragsbepalingen niet overschreden
werd;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel,
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLUSIE - OVERWEGING IN DE VORM VAN EEN
LOUTERE ONDERSTELLING.

De rechter is niet verplicht te antwoorden op een in een conclusie in de vorm
van een loutere onderstelling gegeven
overweging (1). (Art. 97 Gw.)
(VAN RAEMDONCK)

(A.R. nr. 772)

3 februari 1987 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. De Peuter - GeJijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Butzler.
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Over het vierde middel,

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

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - WEGVERKEERSONGEVAL NEN- BEGRIP.

TEGENS'.RIJDIGE REDE-

2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - WEGVERKEERSONGEVAL AANSPRAKELIJKHEID VAN DE
VOORRANGHEBBENDE BESTUURDER - VOORWAARDE.

3° WEGVERKEER -

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
3 februari 1987 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
-- Verslaggever : de h. D'Haenens - GeJijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. K. De Trog, Leuven.

VERPLICHTING TOT
BIJZONDERE VOORZICHTIGHEID - WEGVERKEERSREGLEMENT, ART. 12.2.

1o Niet met tegenstrijdige reden en om-

kleed is de beslissing waarbij de rechter vaststelt, enerzijds, dat een van de
twee in een wegverkeersongeval betrokken bestuurders op een kruispunt

1----------------(1) Cass., 2 juni 1981 (A.C., 1980-81, nr 570). _

730

HOF VAN CASSATIE

voorrang diende te verlenen aan de
andere en niet in zijn normale verwachtingen werd bedrogen door de hoge snelheid waarmee de voorranghebbende bestuurder het kruispunt kwam
opgereden, en, anderzijds, dat de voorranghebbende bestuurder, hoewel hij
voorrang had over de ganse breedte
van de rijbaan, door met een te hoge
snelheid en zonder te remmen het
kruispunt op te rijden, eveneens een
!out beging in oorzakelijk verband met
het ongeval en zijn gevolgen. (Art. 97
Gw.)
2" Om de voorranghebbende bestuurder

die bij het ontstaan van een wegverkeersongeval een lout heeft begaan,
aansprakelijk te kunnen stellen, is niet
vereist dat de voorrangplichtige bestuurder door die !out in zijn normale
verwachtingen werd bedrogen, maar is
het voldoende dat die lout in oorzakeJijk verband staat met het ongeval en
zijn gevolgen (1). (Artt. 1383 en 1383
B.W.)

3" Naar recht verantwoord is de beslis-

sing waarbij de rechter, na te hebben
vastgesteld dat een van de twee in een
wegverkeersongeval betrokken bestuurders op een kruispunt voorrang
diende te verlenen aan de andere en
dat de voorranghebbende bestuurder
met een te hoge snelheid en zonder
vertragen het kruispunt is opgereden,
oordeelt dat de voorranghebbende bestuurder een overtreding van art. 12.2
Wegverkeersreglement heeft begaan
en dat ook die overtreding in oorzakeJijk verband staat met het ongeval en
zijn gevolgen (2).

(GOOSSENS, ELGO P.V.B.A. T. BEUN)
ARREST

(A.R. nr. 796)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 juni 1986 in hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
(1) en (2) Zie Cass., 8 nov.
nr 7980 (A.C., 1983-84, nr 136).

1983, A.R.

Nr. 325

I. Op de voorziening van Marc
Goossens:

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet, en
luidende als volgt : De motivering van
het vonnis waartegen cassatieberoep
werd ingesteld, is tegenstrijdig. In § 4,
bladzijde 5, zegt het vonnis dat de snelheid van Goossens (eiser) niet van die
aard was dat Beun (verweerster) in haar
normale verwachtingen is bedrogen of
(g)een geval van overmacht uitmaakt. In
de eerste paragraaf van bladzijde 5 zegt
het vonnis dat de voorrang geldt over de
hele breedte van de rijbaan en niet afhangt van de rijwijze noch van de snelheid van de voorranghebbende bestuurder. Gezien de snelheid van eiser de
normale verwachtingen van Beun (verweerster) niet bedroog en de voorrang
geldt onafgezien van de snelheid van de
voorranghebbende, is een eventuele inbreuk op de snelheidsbeperking zonder
causaal verband met het ongeval. Verweerster moest immers volgens § 4, bladzijde 5, normaal Goossens (eiser) verwachten aan die snelheid, gezien (haar)
normale verwachtingen niet bedrogen
werden. Om de voorranggerechtigde aansprakelijk te stellen moet de rechter
juist vaststellen dat de normale verwachtingen bedrogen zijn of de snelheid
van de voorranghebbende overmacht uitmaakt (Cass., 4 okt. 1978, R. W:, 1978-79,
kol. 2105; Cass., 29 jan. 1980, Pas., 1980, I,
600). Een tegenstrijdige motivering staat
gelijk met niet-motivering:

Overwegende dat het bestreden
vonnis niet zegt dat verweerster
zich eraan moest verwachten dat eiser het kruispunt waar hij voorrang
had, met een hoge snelheid zou
oprijden; dat het enkel haar verweer
verwerpt ten betoge dat zij door de
hoge snelheid waarmee eiser het
kruispunt kwam opgereden, in haar
normale verwachtingen werd bedrogen en daardoor in een situatie van
overmacht verkeerde die voor haar
iedere verantwoordelijkheid uitsloot;
Overwegende dat hiermee niet
strijdig is de vaststelling van de
rechters dat eiser, die weliswaar
voorrang had over de ganse breedte

---------1
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van de rijbaan, niettemin door tegen
een te hoge snelheid het kruispunt
op te rijden, eveneens een fout beging, in oorzakelijk verband met de
aanrijding en de lichamelijke letsels
en de materHHe schade die eruit is
voortgevloeid;
Overwegende dat, om de voorranghebbende bestuurder die een
fout beging, aansprakelijk te kunnen stellen voor een aanrijding, niet
is vereist, zoals door eiser wordt
aangevoerd, dat door die fout de
voorrangplichtige bestuurder in zijn
normale verwachtingen bedrogen
werd, zodat hij zich in een situatie
van overmacht bevindt; dat enkel is
vereist dat de fout van de voorranghebbende bestuurder in causaal verband staat met de aanrijding en
haar gevolgen;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, op grond van de feitelijke
gegevens die het vermeldt, constateert dat eiser, die voorrang had,
met een te hoge snelheid en zonder
vertragen het kruispunt is opgereden en beslist dat hij zodoende een
overtreding beging van artikel 12.2
van het Wegverkeersreglement;
Overwegende dat de rechters uit
de door hen gedane feitelijke vaststellingen wettig hebben afgeleid
dat tussen die overtreding en de lichamelijke letsels er oorzakelijk
verband bestaat; dat zij derhalve
wettig beslissen dat eiser schuldig is
aan onopzettelijke slagen of verwondingen;
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;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen van eiser tegen verweerster en van verweerster tegen eiser :

Overwegende dat het bestreden
vonnis aan eiser en aan verweerster

provisionele vergoedingen toekent,
een deskundigenonderzoek beveelt
en de zaak voor verdere behandeling van die civielrechtelijke vorderingen terugwijst naar de eerste
rechter;
Overwegende dat die beslissingen
geen eindbeslissingen zijn in de zin
van artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering en evenmin uitspraak doen over een geschil inzake
bevoegdheid;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
II. Op de voorziening van de
P.V.B.A. Elgo tegen de beslissing op
haar civielrechtelijke vordering tegen verweerster :
Over het middel, hierboven

weergegeven :

reeds

Overwegende dat, zoals blijkt uit
het antwoord gegeven op de voorziening van Marc Goossens, het middel
niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.
3 februari 1987 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. D'Haenens - GeJijkluidende conclusie \ an de h.
Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Cooreman, Dendermonde.

Nr. 326

2•

KAMER -

3 februari 1987

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - ElSER VEROORDEELD TOT
EEN STRAF WEGENS OVERTREDING VAN RET
WEGVERKEERSREGLEMENT EN ALCOHOLINTOXICATIE AAN HET STUUR - CONCLUS!E
WAARBIJ ElSER, MET OPGAVE VAN REDENEN,
VROEG DAT ONDERSCHEIDEN STRAFFEN ZOU-
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Nr. 326

terHHe verzekeringszaak zonder verdere
gevolgen (B, tweede alinea) en het bestreden vonnis op geen enkele wijze de2° STRAF - SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN ze besluiten beantwoordt en integendeel
zonder meer stelt : dat de rijkswachters
- EENDAADSE SAMENLOOP - ElSER VERduidelijk gehoord hebben dat eiser zich
OORDEELD TOT EEN STRAF WEGENS OVERuitgaf als bestuurder en dat eiser geen
TREDING VAN HET WEGVERKEERSREGLEenkele reden had om zich als bestuurder
MENT EN ALCOHOLINTOXICATIE AAN HET
te melden indien «Verbeke Guy» (lees
STUUR - CONCLUSIE WAARBIJ ElSER, MET
Vereecke Guy) de wagen zou hebben beOPGAVE VAN REDENEN, VROEG DAT ONDERstuurd op het ogenblik van het ongeval,
SCHEIDEN STRAFFEN ZOUDEN WORDEN UITen door het verstrekken van dergelijke
GESPROKEN - REDENGEVING.
motivering bij de veroordeling de neerge1° en 2° Niet regelmatig met redenen om- legde besluiten totaal worden genegeerd
kleed is de beslissing die de beklaagde zonder dat zij ook maar op de minste
wegens overtreding van het Wegver- wijze worden weerlegd of beantwoord;
tweede onderdeel, in dezelfde besluikeersreglement en wegens alcoholintoxicatie aan het stuur tot een enkele ten wordt door eiser eveneens uiteengestraf veroordeelt, op de enkele grond zet, uiterst subsidiair (sub C, vijfde blad),
dat de ten laste gelegde feiten slechts dat er geen enkel oorzakelijk verband
een strafbare gedraging uitmaakten, bestond tussen de twee inbreuken A en
zonder te antwoorden op de conclusie B, zodat de afzonderlijke bestraffing zicb
waarbij eiser, met opgave van rede- opdrong; ook daarop werd niet in bet
nen, vroeg dat wegens die telastleggin- minst in bet vonnis ingegaan;
gen onderscheiden straffen zouden
derde onderdeel, ten slotte werd in de
worden uitgesproken (1).
besluiten (dispositief sub 2) uitdrukkelijk
gevraagd « minstens de zaak uit te stellen tot na vonnis inzake de strafrecbtelijke vordering wegens meineed tegen
(PEIRS)
Vereecke Guy (vastgesteld door de Correctiohele Rechtbank te Veurne, 10e kaARREST
mer) »; deze vraag werd zeer uitgebreid
gemotiveerd en uiteengezet in de plei(A.R. nr. 865)
dooien, wijzende op het manifest belang,
welk punt verder zal gescbetst worden
RET HOF; - Gelet op het bestre- (in bet tweede middel); ook omtrent deze
den vonnis, op 24 juni 1986 in hoger vraag tot uitstel blijft bet vonnis volledig
beroep gewezen door de Correctio- stilzwijgend :
DEN WORDEN UITGESPROKEN V!NG.

REDENGE-

nele Rechtbank te Veurne;
Over het eerste middel, afgeleid uit
« gemis aan antwoord op de besluiten
d.d. 31.10.85, neergelegd 17.6.1986 ••, en
luidende als volgt :
eerste onderdeel, in de besluiten gedateerd 31.10.85 werd uiteengezet sub B en
C (derde en vierde blad der besluiten):
1° dat er geen tegenstrijdigheid bestaat
tussen, enerzijds, de verklaringen der
verbalisanten, die stellen dat eiser zich
heeft « voorgedaan » als bestuurder, anderzijds, de verklaringen van eiser en
van Vereecke G., die stellen dat «in werkelijkheid » Vereecke G. de wagen bestuurde; 2o dat eiser zich wellicht kan
hebben voorgedaan als bestuurder in de
mogelijkheid zijn (belangrijke) zakenrelatie ongemoeid te Iaten en gezien alles
zich blijkbaar toch beperkte tot een rna(1) Cass., 6 maart 1979 (A.C., 1978-79, 794).

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser bij conclusie « uiterst subsidiair » opwierp
<<dater, zelfs al zou hij toch worden
beschouwd als bestuurder, toch
nooit enig oorzakelijk verband kan
bestaan tussen de verboden intoxicatie (1, 76 %o) en het ongeval; uit de
symptomen van dronkenschap der
rijkswacht (stuk 3) volgende negatieve vaststellingen (blijken) : geen
kleverige mond, geen spraak met
dubbel slaande tong, geen onsamenhangende taal, geen agressiviteit
of moeilijke gedachtenconcentratie,
geen moeilijkheden met schrift of
rekenproef, enz.; uit het verslag van
de geneesheer volgende negatieve
vaststellingen (blijken) : geen alco-
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Advoholruikende adem, normale spraak Tillekaerts, advocaat-generaal
... ; uit de rest van de bundel kan caat: mr. Loones, Veurne .
geen enkel element worden geput
waaruit een dergelijk oorzakelijk
verband zou blijken »;
Overwegende dat het vonnis Nr. 327
slechts een straf uitspreekt wegens
de telastleggingen A en B, op grond
van de enkele overweging « dat de
2' KAMER - 4 februari 1987
eerste rechter een passende straf
heeft uitgesproken », terwijl de eerste rechter desbetreffend enkel vast- 1° VONNISSEN EN ARRESTEN
STRAFZAKEN UITLEGGEND ARREST
stelde dat de aan eiser ten laste geVOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN
legde feiten slechts een strafbare
EEN BURGERLIJKE PARTIJ - GEEN BETEKEgedraging uitmaken; dat het vonnis
NING- ONTVANKELIJKHEID.
aldus niet antwoordt op het voormelde verweer van eiser;
2° VOORZIENING IN CASSATIE
Dat het onderdeel gegrond is;
STRAFZAKEN - VORMEN - VOORZIENING
TEGEN UITLEGGEND ARREST - VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN EEN BURGERLIJKE PARTIJ - GEEN BETEKENING ON'l'VANKELIJKHEID.

Om die redenen, zonder dat er
grond is om het eerste en het derde
onderdeel van het eerste middel en 3° RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG
het tweede middel, die niet tot casEN KRACHT VAN GEWIJSDE - VERMELDINsatie zonder verwijzing kunnen leiGEN IN EEN BESLISSING WAARIN ENKEL
HERINNERD WORDT AAN DE VOORAFGAANDE
den, te onderzoeken, vernietigt het
RECHTSPLEGING - GEEN GEZAG OF KRACHT
bestreden vonnis; beveelt dat van
VAN GEWIJSDE.
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietig- 1o en 2° Wanneer een beklaagde, die tot
de vonnis; laat de kosten ten laste
betaling van schadevergoeding aan
van de Staat; verwijst de zaak naar
burgerlijke partijen is veroordeeld
de Correctionele Rechtbank te ledoor een arrest waarover achteraf een
uitleggend arrest is gewezen, zich teper, zitting houdende in hoger begen Jaatstgenoemd arrest in cassatie
roep.

voorziet, behoeft hij zijn voorziening
niet te betekenen aan de burgerlijke
partijen waartegen ze is gericht (1).
(Impliciete oplossing.)

3 februari 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Holsters - Andersluidende conclusie (2) van de h.

------------------1
Nota arrest nr. 326 :
(2) Wat het tweede onderdeel van het ~ers~e
middel betreft, was het openbaar mtmstene
van oordeel dat, nu eiser zich bij conclusie ertoe beperkt had op te werpen dat er geen oorzakelijk verband kon bestaan tussen de alcoholintoxicatie aan het stuur en het ongeval,
maar hieruit geen enkel rechtsgevolg had afge!eid, de appelrechter op die beschouwing niet
dienden te antwoorden. [Cass., 1 feb. 1984,
A.R. nr. 3210 (A.C., 1983-84, nr. 297)].
Verder was het de mening toegedaan dat
het eerste en derde onderdeel van het eerste
middel, a!smede het tweede middel, dienden te
worden verworpen. In aanmerking genomen
dat de procedure rege!;natig was en de straf
wettig, was het van mening dat er aanleiding
was tot verwerping van eisers cassatieberoep.

3° De in een vonnis of arrest opgenomen
vermeldingen, waarin enkel herinnerd
wordt aan de voorafgaande rechtspleging, behoren niet tot de dragende
gronden van het beschikkende gedeelte van de beslissing, noch tot dat beschikkende gedeelte zelf, en kunnen
derhalve geen gezag of kracht van gewijsde verkrijgen.

1-----------------Nota arrest nr. 327 :
(1) Zie Cass., 1 juli 1935, redengeving (Bull.
en Pas., 1935, I, 297).
Een verbeterende of uitleggende beslissing
vormt een geheel met de verbeterde of uitgelegde beslissing; zie Cass., 7 juni 1978
(A.C., 1978, 1186).
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(DUBOIS, JOHNSON MATTHEY N.V.
T. LELANGUE, FORET)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5287 bis)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 juni 1986 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op het door het Hof op 6 november 1985 gewezen arrest (2);
Overwegende dat het arrest uitspraak doet over een vordering tot
uitlegging van de civielrechtelijke
beslissingen van een arrest dat op
21 maart 1986 op verwijzing is gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
I. Op de voorziening van Jean
Dubois, beklaagde :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 793, 794, 795 van
het Gerechtelijk Wetboek, 3, 4 van de
wet van 1'i ~<lpril 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, 97 van de Grondwet alsmede van het algemeen rechtsbeginsel
van het gezag van het rechterlijk gewijsde in strafzaken en, voor zoveel nodig,
23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek
en 1350 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat vaststaat, enerzijds, dat het
Hof, op de voorziening van de eisers tegen het op 17 mei 1985 door het Hof van
Beroep te Bergen in hun zaak gewezen
arrest, bij arrest van 6 november 1985 de
bestreden beslissing heeft vernietigd, in
zoverre daarbij uitspraak is gedaan over
de tegen de eiser Dubois ingestelde
strafvordering en over de tegen de eisers
Dubois en de naamloze vennootschap
Johnson Matthey ingestelde civielrechtelijke vorderingen, en de aldus beperlde
zaak naar het Hof van Beroep te Brussel
heeft verwezen, en, anderzijds, dat het
hof van beroep waarnaar de zaak is verwezen bij arrest van 21 maart 198 6, na
uitspraak te hebben gedaan over de tegen de eiser Dubois ingestelde strafvordering, de beklaagde Dubois (thans eiser) en de civielrechtelijke aansprakeJijke vennootschap, op de ontvankelijk
verklaarde civielrechtelijke vorderingen
- waaronder die van de twee verweer-

------------------!
(2) A.Jt. m· 44!5!5 (A.C., 198!5-86, nr 148).

Nr. 327

sters -, « hoofdelijk heeft veroordeeld
tot betaling, in solidum met de heer Dramaix, van de helft van de civielrechtelijke vergoedingen waarvan het bedrag
ten laste van die veroordeelde definitief
was vastgesteld in het niet vernietigde
gedeelte van het op 17 mei 1985 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen arrest >>; dat het bestreden arrest, om recht
te doen op de vordering tot uitlegging
van het voormelde arrest van 21 maart
1986, enerzijds, erop wijst dat het Hof
van Beroep te Bergen in de aanhef van
het arrest van 17 mei 1985 de volgende
vaststellingen bevat : 1• de aanwezigheid
van de burgerlijke partijen, thans verweersters; 2" het feit dat ze tegen de beklaagden Dramaix en Dubois een civielrechtelijke vordering hebben ingesteld;
3" hun burgerlijke-partijstelling tegen de
rechtstreeks gedaagde vennootschap,
thans eiseres, en 4" de beslissing waarbij
de beklaagden Dramaix en Dubois alsook de rechtstreeks gedaagde vennootschap door de eerste rechter hoofdelijk
werden veroordeeld om aan de burgerlijke partij, eerste verweerster, het bedrag van 580.600 frank en aan de burgerlijke partij, tweede verweerster, het bedrag van 60.000 frank te betalen, en,
anderzijds, verklaart dat het uit te leggen beschikkende gedeelte van het arrest << duidelijk zou moeten worden door
voor de woorden " in het niet vernietigde
deel van het arrest van het Hof van Beroep te Bergen " de woorden " en omschreven " in te lassen, waardoor de
overweging luidt "wordt duidelijk de wil
van dit hof om de rechten (van de burgerlijke partijen) vast te stellen op de
helft van de (bedragen) zoals uiteengezet
in het niet vernietigde gedeelte van het
arrest" »,

terwijl, eerste onderdeel, de vermeldingen in de aanhef van het arrest van het
Hof van Beroep te Bergen niet kunnen
worden beschouwd als een beschikkend
gedeelte of als de dragende gronden van
een niet vernietigd beschikkend gedeelte, zodat het bestreden arrest, nu het
voor de uitlegging van de zinsnede, die
in het door het hof op 21 maart 1986 op
verwijzing gewezen arrest is gebruikt en
die slaat op « de civielrechtelijke vergoedingen, (waarvan het bedrag) ... in het
niet vernietigde gedeelte van het arrest
van het Hof van Beroep te Bergen definitief is vastgesteld », verwijst naar vermeldingen die geen invloed he!::ben op
de geldigheid van een rechterlijke beslissing, met naar recht is verantwoord en
derhalve een schending inhoudt van de

--

Nr. 327

--~

r

·~--.------~-----r
!-----·
-_ --·-····
~-~~--~--------- -_ ._ -- ___________ .-

HOF VAN CASSATIE

artikelen 793, 794 en 795 van het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid artikel 793
dat de rechter die een beslissing moet
« uitleggen >>, verbiedt de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken
of te wijzigen;

tweede onderdeel, het arrest van het
Hof van Beroep te Bergen, volgens de
bewoordingen van het door het Hof van
Cassatie op 6 november 1985 gewezen arrest, enkel wordt vernietigd in zoverre
het uitspraak gedaan heeft over de tegen
de eisers ingestelde strafvordering en
over de tegen hen ingestelde civielrechtelijke vorderingen, zodat het beschikkende gedeelte van het arrest, waarbij
aileen de medebeklaagde Dramaix veroordeeld wordt tot terugbetaling van het
aan de burgerlijke partij Bertiaux-Denis
ontvreemde bedrag, moet worden beschouwd als « het niet vernietigde gedeelte van het bestreden arrest »; daaruit
volgt dat het hof waarnaar de zaak is
verwezen, waar het in het arrest van 21
maart 1986 de eisers veroordeelt « ... tot
betaling van de helft van de civielrechtelijke vergoedingen waarvan het bedrag
ten laste van die veroordeelde definitief
is vastgesteld in het niet vernietigde gedeelte van het door het Hof van Beroep
te Bergen op 17 mei 1985 gewezen arrest », het bedrag van de civielrechtelijke
vergoedingen tot betaling waarvan de eisers zijn veroordeeld, heeft beperkt tot
de helft van het bedrag tot betaling
waarvan de medebeklaagde veroordeeld
was ten voordele van de burgerlijke partij Bertiaux-Denis, en dat bijgevolg het
bestreden arrest, nu het verklaart dat
het hof waarnaar de zaak is verwezen,
in het ter uitlegging voorgelegde arrest
duidelijk te kennen gegeven heeft dat
het de bedragen van de schadeloosstelling ten voordele van de verweersters
wilde voorstellen op de helft van de door
de eerste rechter bepaalde bedragen, de
rechten van de partijen uitbreidt of op
zijn minst wijzigt en aldus de in het middel aangehaalde artikelen 793, 794 en 795
schendt, alsmede het gezag van het rechterlijk gewijsde van het uitgelegde arrest
dat thans definitief is geworden (miskenning van het algemeen rechtsbeginsel
van het gezag van gewijsde in strafzaken, alsmede, voor zoveel nodig, scherrding van de artikelen 23 tot 28 van het
Gerechtelijk Wetboek, 1350 van het Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering);
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derde onderdeel, het bestreden arrest,
zelfs in de veronderstelling dat het hof
waarnaar de zaak verwezen is, terecht
de vermeldingen in de aanhef van het
door het Hof van Beroep te Bergen gewezen arrest als « een niet vernietigd gedeelte » van dat arrest heeft beschouwd,
tegenstrijdig of op zijn minst onnauwkeurig is, in zoverre het verklaart dat
het hof waarnaar de zaak is verwezen
het bedrag van de civielrechtelijke vergoedingen tot betaling waarvan de eisers
ten gunste van de verweersters veroordeeld waren, heeft willen vaststellen
door verwijzing naar het beroepen vonnis, ofschoon dat vonnis vernietigd was
wegens miskenning van het recht van
verdediging zowel door het Hof van Beroep te Bergen als door het hof waarnaar de zaak verwezen was, waaruit
volgt dat het bestreden arrest niet regelmatig met redenen is omkleed (scherrding van artikel 97 van de Grondwet) :

Wat de eerste twee onderdelen betreft:
Overwegende dat het Hof van Beroep te Brussel, rechtdoende als
rechtscollege waarnaar de zaak is
verwezen, in de civielrechtelijke beslissingen van het arrest van 21
maart 1986, enerzijds, heeft vastgesteld dat het niet bevoegd was kennis te nemen van sommige civielrechtelijke vorderingen en, anderzijds, heeft beslist dat de overige,
tegen de eisers ingestelde civielrechtelijke vorderingen ontvankelijk en
gegrond waren binnen de aldus aangegeven grenzen : « veroordeelt beklaagde (thans eiser) en de voor
hem civielrechtelijk aansprakelijke
partij (thans eiseres) hoofdelijk tot
betaling, in solidum met de heer
Dramaix, van de helft van de civielrechtelijke vergoedingen waarvan
het bedrag ten laste van de veroordeelde definitief was vastgesteld in
het niet vernietigde gedeelte van het
door het Hof van Beroep te Bergen
op 17 mei 1985 gewezen arrest »;
Overwegende dat bovengenoemd
arrest van 17 mei 1985 van het Hof
van Beroep te Bergen door het Hof
bij arrest van 6 november 1985 ten
dele was vernletigd, doch enkel wat
de veroordellng van Dubois op de
strafvordering en de veroon;leling

736

HOF VAN CASSATIE

van de eisers op de tegen hen ingestelde civielrechtelijke vorderingen
betreft; dat derhalve als definitief
bleef bestaan het beschikkende gedeelte van het bestreden arrest
waarbij Dramaix werd veroordeeld
tot betaling, aan de burgerlijke partijen Bertiaux-Denis, van de tegenwaarde in Belgische frank van 3.500
Deutsche Mark, verhoogd met de
moratoire interesten te rekenen van
27 november 1984;
Overwegende dat het op 21 maart
1986 door het Hof van Beroep te

Nr. 327

dingen, de in het uit te leggen arrest bevestigde rechten wijzigt;
Dat de beide onderdelen van het
middel gegrond zijn;

II. Op de voorziening van de
naamloze vennootschap Johnson
Matthey, civielrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat de bij de strafrechter aanhangig gemaakte civielrechtelijke vordering onderworpen
is aan de procedureregels van het
strafproces; dat de rechter, wanneer
hij een beslissing uitlegt die hij gewezen heeft op de te zamen met de
strafvordering ingestelde civielrechtelijke vordering, uitspraak doet als
strafrechter; dat in dergelijke gevallen, wanneer het exploot niet kon
worden betekend op de bij artikel 35
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde wijze, de betekening dient te
geschieden overeenkomstig artikel
37 van dat wetboek;
Overwegende dat de voorziening
van eiseres, behalve ten aanzien
van het openbaar ministerie dat
geen belang heeft in de zaak, is betekend op de bij artikel 38 van het
Gerechtelijk Wetboek bepaalde wijze, ofschoon dat artikel niet op
strafzaken van toepassing is; dat de
betekening derhalve niet regelmatig
is;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;
Overwegende evenwel dat ingevolge de vernietiging, op de voorziening van eiser, beklaagde, van de
veroordelingen, die ten laste van
hem in het voordeel van de verweersters zijn uitgesproken, de beslissing waarbij eiseres, als civielrechtelijk aansprakelijke partij van eiser, hoofdelijk met hem wordt veroordeeld tot de betaling van die
schadeloosstelling, geen bestaansreden meer heeft;

Brussel gewezen arrest, in de bewoordingen waarin het is opgesteld,
enkel eiser en de voor hem civielrechtelijk aansprakelijke partij veroordeelde om aan het echtpaar Bertiaux-Denis de helft van het bedrag
van 3.500 DM te betalen, verhoogd
met de moratoire interesten te rekenen van 27 november 1984;
Overwegende dat het Hof van Beroep te Brussel. waarbij een vordering tot uitleggi,'lg van die beslissing
was ingesteld, in het bestreden arrest heeft beslist dat het « niet vernietigde gedeelte » van het arrest
van 17 mei 1985 ook de verwijzing
naar de voorgaande proceshandelingen omvatte, zoals onder meer de
beslissing van de correctionele
rechtbank waarbij de eisers en Dramaix hoofdelijk waren veroordeeld
om aan de verweersters, de burgerlijke partijen Lelangue en Poret,
respectievelijk het bedrag van
580.000 frank en 60.000 frank te betalen;
Overwegende dat de vermeldingen
van een vonnis of arrest, waarin enkel herinnerd wordt aan de voorgaande proceshandelingen, geen
deel uitmaken van de dragende
gronden van het beschikkende gedeelte van de beslissing noch van
het dispositief zelf, zodat ze geen gezag of kracht van gewijsde kunnen
verkrijgen;
Overwegende dat het bestreden
arrest derhalve, nu het de veroordeling van eiser uitbreidt tot de door
Om die redenen, zonder dat er
de verweersters gevorderde vergoe- grand bestaat tot onderzoek van het
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derde onderdeel van het door de ei- · SPRAAK DOET OVER DE HANDHAVING VAN
DE VOORLOPIGE HECHTENIS - MIDDEL DAT
ser Dubois aangevoerde middel, dat
UITSLUITEND BETREKKING HEEFT OP DE REniet tot een ruimere cassatie kan
GELMATIGHEID VAN HET VOORBEREIDEND
leiden, vernietigt het bestreden arONDERZOEK- AARD VAN HET MIDDEL.
rest, in zoverre het de eiser Dubois
veroordeelt tot de betaling van schadeloosstelling aan de verweersters; 4° VOORLOPIGE HECHTENIS - ONDERZOEKSGERECHT - HANDHAVING VAN DE
verwerpt de voorziening van de
VOORLOPIGE HECHTENIS - CONCLUSIE VAN
eiseres,
naamloze vennootschap
DE BEKLAAGDE BETREFFENDE ZOGENAAMDE
Johnson Matthey, met dien verstanONREGELMATIGHEDEN VAN DE AANHOUDING
de evenwel dat de beslissing waarbij
OF VAN HET VOORBEREIDEND ONDERZOEK laatstgenoemde hoofdelijk met DuREDENGEVING.
bois veroordeeld wordt ten voordele
van de verweersters, geen bestaans- 5° VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDreden meer heeft; beveelt dat van
HAVING VAN DE HECHTENIS - WET VOORLOdit arrest melding zal worden gePIGE HECHTENIS, ART .. 5 - REDENGEVING.
maakt op de kant van het vernietigde arrest; verwijst de naamloze ven- 6° VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDnootschap Johnson Matthey in de
HAVING VAN DE HECHTENIS - WET VOORLOkosten van haar voorziening; verPIGE HECHTENIS, ART. 5, DERDE LID - VERPLICHTING OM HET DOSSIER V66R DE VERwij st iedere verweerster in de helft
SCHIJNING VOOR HET ONDERZOEKSGERECHT
van de kosten van de voorziening
TER INZAGE TE LEGGEN VAN DE RAADSMAN
van Dubois; verwijst de zaak naar
VAN DE VERDACHTE- DRAAGWIJDTE.
het Hof van Beroep te Luik.
4 februari 1987 - 2• kamer - Voorzit- 1" en 2" Niet ontvanlcelijk, tot staving
van een voorziening die enkel is ingeter : de h. Screvens, voorzitter - Versteld tegen een arrest waarbij de voorslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluilopige hechtenis wordt gehandhaafd, is
dende conclusie van de h. Velu, advohet middel dat de regelmatigheid van
caat-generaal - Advocaat: mr. De Gryde aanhouding betwist (1).
se.
3" Niet ontvanlcelijk, tot staving van een
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voorziening die is ingesteld tegen een
arrest waarbij de voorlopige hechtenis
wordt gehandhaafd, is het middel dat
geen betrekking heeft op de ontvankeJijkheid van de strafvordering en op de
bevoegdheid, maar enkel op de regelmatigheid van het voorbereidend onderzoek (2).
4" Het onderzoeksgerecht, dat enkel uit-

1° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
- MIDDEL ZONDER VERBAND MET DE BESTREDEN BESLISSING - VOORZIENING TEGEN EEN ARREST WAARBIJ DE VOORLOPIGE
HECHTENIS WORDT GEHANDHAAFD - MIDDEL DAT DE REGELMATIGHEID VAN DE AANHOUDING BETWIST.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS

-HANDHAVING VAN DE HECHTENIS .,..- BETWISTING
VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE AANHOUDING.

3° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- MIDDEL ZONDER VERBAND MET DE BESTREDEN BESLISSING - ARREST DAT UIT-

spraak te doen heeft over de handhaving van de voorlopige hechtenis, behoeft niet te antwoorden op de conclusie van de verdachte betreffende zogenaamde onregelmatigheden van de
aanhouding of van het voorbereidend
onderzoek.
(1) Cass., 18 juli 1985, A.R. nr. 9752
(A.C., 1984-85, nr. 662), 18 feb. 1986, A.R.
nr. 202 (ibid., 1985-86, nr. 395), 8 en 29 april
1986, A.R. nrs. 280 en 341 (ibid., 1985-86, nrs.
482 en 532).
(2) Cass., 2 april 1985, twee arresten, A.R.
nrs. 9439 en 9440 (A.C., 1984-85, nrs. 469 en
470) en 8 mei 1985, A.R. nr. 4262 (ibid., 1984-85,
nr. 538).
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5" De gegevens, eigen aan de zaak of blijkt dat het tegen verdachte wegens de
aan de persoonlijkheid van de ver- in d~ vordering omschreven telastleggindachte, die ernstige en uitzonderlijke gen mgestelde onderzoek nietig is »,
omstandigheden opleveren welke de
terwijl eiser in zijn conclusie betoogde
openbare veiligheid dermate raken dat
de voorlopige hechtenis moet worden dat: 1. dokter Verlaine de schending van
gehandhaafd, worden nauwkeurig om- het beroepsgeheim toegegeven had; 2. de
schreven in het arrest van de kamer door het parket veronderstelde noodtoevan inbeschuldigingstelling die de stand waarop de geneesheer zich beriep
handhaving beveelt op grond dat de niet kon worden aangevoerd om de vol~
voorbereiding van de feiten, het ge- gende redenen : a) precies het feit dat
welddadig gedrag van de beklaagde je- hij zijn beroepsgeheim een eerste maal
gens de ordehandhavers en .de precie- heeft geschonden, in aanwezigheid van
ze bedreigingen die hij heeft geuit aan zijn concubante die vervolgens naar de
het adres van een persoon, doen vre- B.O.B. is gegaan, de oorzaak ervan was
zen dat de verdachte, wiens strafregis- dat hij achteraf verplicht was de inlichter melding maakt van feiten die in tingen waarover hij beschikte, te geven
strijd zijn met de eerlijkheid, nieuwe aan de rijkswacht; b) het te beschermen
feiten zal plegen mocht hij in vrijheid recht of belang geen onmiddellijk en
ernstig gevaar liep; c) dokter Verlaine de
worden gesteld.
schending van artikel 458 van het Straf6" Het dossier, dat gedurende twee da- wetboek had kunnen voorkomen door
gen op de griffie ter inzage wordt ge- zijn verklaringen onder eed af te leggen
voor de onderzoeksrechter; d) dokter
Je~d van de raadsman van de verdachte v66r diens verschijning voor de Verlaine zich, op de hoogte van de hele
raadkamer of de kamer van inbeschul- toedracht, ter plaatse heeft begeven en
digingstelling die uitspraak moet doen zelf aan de oorsprong lag van het dilemover de handhaving van de voorlopige ma waarin hij beweert zich te hebben
hechtenis, behoeft enkel die stukken bevonden, namelijk het beroepsgeheim
te bevatten waaruit de voortgang van bewaren of het belang van de maathet onderzoek naar de aan de verdach- schappij vrijwaren door de gewonden
te verweten feiten blijkt (3). (Art. 5, aan te geven; 3. zelfs al kon de geneesheer worden geacht zich in een noodtoederde lid, Wet Voorlopige Hechtenis.)
stand te hebben bevonden, die omstandigheid voor hem een subjectieve rechtvaardigingsgrond is die niets afdeed aan
het op zich onrechtmatig karakter van
(STIENNON)
de handeling, en derhalve alle daaruit
voortvloeiende proceshandelingen nietig
ARREST ( vertaJing)
maakte (biz. 8 en 9 van de hoofdconclusie); 4. de rechtspraak eensgezind is op
(A.R. nr. 5606)
het punt dat een bewijs in een strafgeding aileen geldig is als het op een rechtHET HOF; - Gelet op het bestre- matige wijze is verkregen en overgelegd;
den arrest, op 15 december 1936 ge- alle bescheiden, attesten, stukken, gewezen door het Hof van Beroep te tuigschriften, inlichtingen, waarin het
Luik, kamer van inbeschuldiging- beroepsgeheim wordt geschonden en die
stelling;
door schending van het beroepsgeheim
verkregen zijn, uit de debatten moeten
Over het eerste middel, afgeleid uit de worden geweerd en, een dergelijke
schending van artikel 97 van de Grond- schending, inzonderheid in strafzaken,
wet,
de rechtmatigheid aantast van de vervoldoordat het arrest, na te hebben ge- gingen die als voortvloeisel van een met
zegd « dat het de taak is van de kamer de openbare orde strijdige handeling als
van inbeschuldigingstelling na te gaan of nietig moeten worden beschouwd; 5. de
de daden van onderzoek waarop zij haar kamer van inbeschuldigingstelling, gelet
overtuiging grondt, niet door nietigheid op die gegevens, de plicht had te oordezijn aangetast », verklaart dat « in de len over de rechtmatigheid van de aanhuidige stand van de rechtspleging niet houding en van alle onderzoeksverrichtingen die konden gedaan zijn nadat de
plaats waar eiser en de overige ter plaat(3) Cass., 20 maart 1985, A.R. nr. 4169 se aangehouden personen zich ophiel(A.C., 1984-85, nr. 438).
den, bekend was geworden, alsmede hun

------------------l
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identiteit zelf, hetgeen een essentieel gegeven is van het dossier; het arrest bijgevolg, na te hebben gesteld dat het de
taak van het hof van beroep was na te
gaan of de daden van onderzoek, die aan
de overtuiging van het hof ten grondslag
liggen, niet nietig zijn, geen antwoord
geeft op de conclusie van (eiser), waar
het verklaart dat « in de huidige stand
van de rechtspleging niet blijkt dat het
tegen verdachte wegens de in de vordering omschreven telastleggingen ingestelde onderzoek, door nietigheid is aangetast »; het arrest niet naar recht is
verantwoord en artikel 97 van de Grandwet schendt :

Overwegende dat artikel 97 van
de Grondwet niet van toepassing is
op de beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige
hechtenis;
Overwegende dat tegen eiser op
22 oktober 1986 een bevel tot aanhouding is uitgevaardigd door de onderzoeksrechter; dat het aanhoudingsbevel door de raadkamer is
bevestigd bij beschikking van 27 oktober 1986 en dat eiser daartegen
geen rechtsmiddel heeft aangewend;
dat het bestreden arrest de handhaving van de voorlopige hechtenis beveelt;
Overwegende dat het door eiser
voor de kamer van inbeschuldigingstelling voorgedragen en in het middel herhaalde verweermiddel neerkomt op een betwisting van de
regelmatigheid ofwel van zijn aanhouding, ofwel van het voorbereidend onderzoek;
Ove:rwegende dat tot staving van
een voorziening tegen een arrest
waarbij de handhaving van de voorlopige hechtenis wordt bevolen,
geen middel kan worden aangevoerd dat de regelmatigheid van de
aanhouding betwist of dat, zonder
de ontvankelijkheid van de strafvordering en de bevoegdheid te betwisten, betrekking heeft op de regelmatigheid van het voorbereidend onderzoek;
Overwegende dat de appelrechters
ten deze enkel uitspraak hoefden te
doen over de handhaving van de
voorlopige hechtenis en derhalve

-----~1
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niet verplicht waren te antwoorden
op de conclusie van eiser betreffende de beweerde onregelmatigheden
van de aanhouding of van het voorbereidend onderzoek;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 5, 19, 20
van de wet van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis, 97 van de Grondwet en
miskenning van het recht van verdediging,
doordat de kamer van inbeschuldigingstelling heeft beslist dat « er op de in de
voorgaande vordering weergegeven granden tegen verdachte voldoende aanwijzingen van schuld besta.an alsook ernstige en uitzonderlijke omstandigheden,
eigen aan de zaak en de persoonlijkheid
van laatstgenoemde, die de openbare veiligheid dermate raken dat de hechtenis
van de verdachte moet worden gehandhaafd »,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest, nu
het de gronden van de zeer lange vordering enkel overneemt zonder aan te duiden welke gronden precies en zonder
een nauwkeurige omschrijving te geven
van de ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare veiligheid
dermate raken dat de hechtenis moet
worden gehandhaafd, en van de gegevens eigen aan de persoonlijkheid van
verdachte, niet voldoet aan het vereiste
van artikel 5 van de wet op de voorlopige hechtenis; het arrest derhalve de artikelen 5, 19 en 20 van de wet van 20 april
1874 op de voorlopige hechtenis alsook
artikel 97 van de Grondwet schendt door
de beroepen beschikking te bevestigen
en door de verlenging te bevelen van het
tegen eiser verleende bevel tot aanhouding;
tweede onderdeel, eiser in zijn conclusie erover had geklaagd dat een gedeelte
van de stukken die voor het dossier van
belang waren, niet in dat dossier zaten;
hij onder meer doelde op een proces-verbaal nr. 8.673 van 5 november 1986,
waarin gewag gemaakt wordt van een
dossier met notitienummer 11.32.965/86,
op een dossier betreffende de advocaat
Leidgens en voorbehoud maakte wat andere stukken betreft die gebeurlijk waren teruggekeerd, doch niet bij het dossier gevoegd waren v66r zijn verschijning voor de kamer van inbeschuldigingstelling; artikel 5, laatste lid, van de wet
op de voorlopige hechtenis bepaalt « v66r
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de dag vastgesteld voor de verschijning
in de raadkamer en in de kamer van inbeschuldigingstelling wordt het dossier
gedurende twee dagen op de griffie ter
beschikking gesteld van de raadsman
van de verdachte. De griffier geeft biervan bij aangetekende brief bericht aan
de raadsman >>; het Hof in het arrest van
16 november 1926 (Pas., 1927, I, 89) heeft
beslist dat « in het geval dat over de
handhaving van de hechtenis wordt uitspraak gedaan, het aan de raadsman van
de gedetineerde mede te delen dossier
enkel het geheel van de stukken waaruit
de voortgang van het onderzoek blijkt,
moet bevatten, en niet alles wat, ten gevolge van de uitvoering van de onderzoeksverrichtingen, niet onmiddellijk ter
beschikking staat van de onderzoeksrechters, zoals bijvoorbeeld de overtuigingsstukken in het bezit van de deskundige wiens werkzaamheden zouden moeten worden onderbroken »; het niet
wordt betwist dat het dossier aile stukken moet bevatten waaruit de voortgang
van het onderzoek blijkt; zodra ondervragingen zijn gedaan die van belang zouden kunnen zijn voor het dossier, de desbetreffende processen-verbaal, althans
een fotokopie ervan, bij het dossier moeten worden gevoegd; het niet mogelijk is
bij het dossier een stuk te voegen waarin het notitienummer van een ander dossier wordt vermeld zonder op zijn minst,
bij ontstentenis van het dossier zelf, een
kopie van dat ander dossier erbij te voegen; die manier van handelen de indruk
wekt dat eiser gebeurlijk betrokken is in
andere feiten waarmee hij helemaal
niets te maken heeft; er ten slotte gewag
gemaakt wordt van een schending van
het beroepsgeheim; eiser in een schrij-·
ven van 27 december de onderzoeksrechter vroeg ·om dokter Verlaine te ondervragen; die ondervraging weliswaar heeft
plaatsgevonden, zonder dat echter een
officieel stuk ervan bij het dossier is gevoegd, vermits enkel een fotokopie ervan
door eiser is neergelegd op de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling; de kamer van inbeschuldigingstelling, om de geldigheid van de eerste
onderzoeksverrichtingen te kunnen beoordelen, noodzakelijkerwijze kennis
moest nemen van aile onderzoeksverrichtingen die tot op dat ogenblik door
de onderzoeksrechter Piron, inzonderheid in het kader van de dossiers Verlaine en Leidgens, waren uitgevoerd; de
conclusienemer, door een fotokopie voor
te leggen van de stukken betreffende de
in de zaak Verlaine gedane onderzoeksverrichtingen, aantoont dat op zijn minst
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een fotokopie van dat stuk gevoegd had
moeten worden bij het tegen eiser aangelegde dossier; het feit dat dit niet gebeurd is een ernstige schending oplevert,
enerzijds, van artikel 5 van de wet op de
voorlopige hechtenis, anderzijds, van het
recht van verdediging; de verdediging
immers, zo ze in het bezit was geweest
van de laatste gegevens van het onderzoek, over aile middelen had beschikt
om de nietigheid van de rechtspleging
aan te voeren en het beter ingelichte hof
(van beroep) de eventuele relevantie van
die argumenten had kunnen beoordelen;
derhalve de artikelen 5 van de wet van
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis
en 97 van de Grondwet zijn geschonden
alsook het algemeen beginsel van het
recht van verdediging :

Overwegende dat, om de redenen
die staan aangegeven in het antwoord op het eerste middel van eiser, artikel 97 van de Grondwet ten
deze niet van toepassing is;
Dat het middel in dat opzicht faalt
naar recht;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, met
aanneming van de gronden van de
vordering, de gegevens, eigen aan
de zaak of de persoonlijkheid van
eiser, die ernstige en uitzonderlijke
omstandigheden opleveren die de
openbare veiligheid dermate raken
dat de hechtenis moet worden gehandhaafd, nauwkeurig omschrijft
waar het erop wijst dat « de voorbereiding van de feiten, het gewelddadig gedrag van (eiser) bij het optreden van de ordehandhavers, het feit
dat hij niet aarzelt om levens in gevaar te brengen, alsook zijn houding
jegens mevrouw Malpas, aan wiens
adres welbepaalde bedreigingen
werden geuit, de vrees wettigen dat
(eiser) bij zijn invrijheidstelling
nieuwe feiten zal plegen, te meer
daar ·zijn strafblad reeds melding
maakt van feiten die in strijd zijn
met de eerbaarheid »;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

-T

----~~~---

Nr. 329

741

HOF VAN CASSATIE

Wat het tweede onderdeel beOm die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
treft :
Overwegende dat het dossier, dat kosten.
gedurende twee dagen ter griffie ter
4 februari 1987 - 2' kamer - Voorzitbeschikking wordt gesteld van de ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
raadsman van verdachte, enkel het - Verslaggever : de h. Willems - Gegeheel van de stukken moet bevat- lijkluidende conclusie van de h. Velu, adten waaruit de voortgang van het vocaat-generaal - Advocaat: mr. A. de
onderzoek van de aan verdachte Beer de Laer, Luik.
verweten feiten blijkt;
Overwegende dat, enerzijds, eiser
een fotokopie van de stukken betreffende de in de zaak Verlaine
gedane onderzoeksverrichtingen »
heeft neergelegd;
«

Dat, anderzijds, het hof van beroep erop wijst dat << die zaak (de
zaak Verlaine) precies is opgeroepen
op de terechtzitting van het hof (van
beroep); (... ) dat het hof (...) een aanvullend onderzoek heeft bevolen
waarom (eiser), burgerlijke partij in
deze zaak, trouwens had verzocht;
dat derhalve niet valt in te zien in
welk opzicht het recht van verdediging van eiser zou zijn miskend;
Overwegende dat overigens geen
miskenning van het recht van verdediging en geen schending van de
overige in het middel vermelde bepalingen kan worden afgeleid uit de
enkele omstandigheid dat het dossier geen afschrift bevat van stukken betreffende andere dossiers, die
zijn aangelegd in het kader van het
onderzoek van andere feiten, die
aan andere verdachten worden verweten;
Overwegende dat dit onderdeel
niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat voor het overige
dit onderdeel, in zoverre het kritiek
oefent op de beoordeling, door de
rechter, van de hem door eiser voorgelegde feiten, niet ontvankelijk is;
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1° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - VERZET TEGEN EEN CASSATIEARREST GEWEZEN
OP EEN VERZOEKSCHRIFT TOT VERWIJZING
VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDEREVERZET VAN DE VERZOEKER.

2° VERZET -

STRAFZAKEN - VERZET TEGEN EEN CASSATIEARREST GEWEZEN OP EEN
VERZOEKSCHRIFT TOT VERWIJZING VAN EEN
RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - VERZET
VAN DE VERZOEKER.

3° BETICHTING VAN VALSHEID STRAFZAKEN - VERZOEKSCHRIFT TOT BETICHTING VAN VALSHEID, TOT STAVING VAN
EEN NIET ONTVANKELIJKE VORDERING.

1" en 2" Tegen een arrest van het Hoi dat

uitspraak doet over een verzoekschrift
tot verwijzing van een rechtbank naar
een andere, staat geen verzet open
voor de partij die de verwijzing heeft
gevraagd (1). (Artt. 532, 533 en 547 Sv.)
3" Niet ontvankelijk is het verzoekschrift ·

tot betichting van valsheid wanneer de
vordering tot staving waarvan de eiser
het heeft ingediend, niet ontvankelijk
is (2).

En overwegende dat de substan-1-------------------------------tHHe of op straffe van nietigheid
(1) Cass., 8 feb. 1984, A.R. nr. 3408
voorgeschreven rechtsvormen in (A.C.,
1983-84, nr. 312) en de voetnoot.
acht zijn genomen en de beslissing
(2) Cass., 13 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1219).
overeenkomstig de wet is gewezen;
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en 324/82, op grond van gewettigde
verdenking te verwijzen van « het
ARREST ( vertaling)
rechtscollege in Eerste Aanleg te
Namen » naar een andere recht(A.R. nrs. 5550, 5551 en 5599bis)
bank;
Overwegende dat het recht om in
HET HOF; - Overwegende dat de verzet te komen tegen een arrest
op de algemene rol onder de nrs. van het Hof waarbij uitspraak ge5550, 5551 ingeschreven verzetten en daan wordt over een verzoek tot
het op die rol onder het nr. 5599bis verwijzing van een rechtbank naar
ingeschreven verzoek tot betichting een andere, niet toekomt aan de
van valsheid samenhangend zijn; partij die het verzoek heeft ingedat er in het belang van een goede diend;
rechtsbedeling grond bestaat tot
Dat de verzetten van de eisers
voeging;
niet ontvankelijk zijn;
I. Op de verzetten :
II. Op het incidentele verzoek tot
Gelet op de verzetten, die, ander- betichting van valsheid, door de eizijds, door de eisers Abras en Ber- ser Abras ingesteld tegen het op 19
ger, anderzijds, door de eisers mei 1983 door de Rechtbank van
Abras, Berger en de in vereffening Koophandel te Namen gewezen vonzijnde vereniging zonder winstoog- nis en tegen aile akten, verslagen of
merk « Au Moulin » op 2 december vonnissen « die zijn gesteld, gedaan,
1986 ter griffie zijn gedaan, res- gezegd, uitgesproken en/of ten uitpectievelijk tegen het arrest van het voer gelegd na, op grond en/of als
Hof, algemeen rolnummer 5408, en gevolg van het van valsheid betichte
tegen het arrest van het Hof, alge- vonnis »;
meen rolnummer 5432, beide van 19
Overwegende dat, gelet op de
november 1986; dat het eerste arrest niet-ontvankelijkheid van de verzetuitspraak heeft gedaan over het op ten, dat incidenteel verzoek niet ont7 oktober 1986 op de griffie van het vankelijk is;
Hof ingekomen verzoek van de eisers Abras en Berger, dat ertoe
strekte de tegen de eisers voor de
raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Namen aanhangige
zaak met het nr. << onderzoek
407/84 » op grond van gewettigde
Om die redenen, voegt de op de
verdenking te verwijzen van de algemene rol onder de nrs. 5550,
Rechtbak van Eerste Aanleg te Na- 5551 en 5599bis ingeschreven zaken
men naar een andere rechtbank; dat wegens samenhang; verwerpt de
het tweede arrest uitspraak heeft verzetten alsmede het incidentele
gedaan over het op de griffie van verzoek tot betichting van valsheid;
het Hof op 22 oktober 1986 ingeko- verwijst de verzetdoende partijen
men aanvullend verzoekschrift van Abras, Berger en de in vereffening
· de eisers Abras, Berger en de in zijnde vereniging zonder winstoogvereffening zijnde vereniging zonder merk «Au Moulin», ieder van hen,
winstoogmerk <<Au Moulin », dat er- in de kosten van hun in de zaak
toe strekte alle zaken of dossiers nr. 5550 gedane verzet; verwijst elk
over aile aangelegenheden die ook van de verzetdoende partijen Abras
maar enigszins op de eisers betrek- en Berger in de kosten van zijn
king hebben, en met name aile door zaak nr. 5551 gedane verzet; verde Rechtbank van Eerste Aanleg te wijst de eiser Abras in de kosten
Namen behandelde onderzoeksdos- van zijn incidenteel verzoek tot besiers, waaronder de dossiers 407/84 tichting van valsheid.
(ABRAS, BERGER, "AU MOULIN' V.Z.W.)
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4 februari 1987 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Resteau - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.
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aanleg of rechtbank van koophandel in
de uitoefening van het ambt zijn gepleegd, oordeelt dat die aangifte niet
incidenteel is gedaan in een zaak die
bij het Hof aanhangig is en ze derhalve niet ontvankelijk verklaart, wordt
het arrest in raadkamer gewezen (2).

(ABRAS)

Nr. 330

ARREST ( vertaJing)
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1° CASSATIE -

BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - AANGIFTE VAN MISDADEN DIE O.M.
DOOR EEN GEHELE RECHTBANK VAN EERSTE
AANLEG OF RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
IN DE UITOEFENING VAN HET AMBT ZIJN GEPLEEGD - INCIDENTELE AANGIFTE - BEGRIP.

2° CASSATIE -

STRAFZAKEN - AANGIFTE
VAN MISDADEN DIE O.M. DOOR EEN GEHELE
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OF RECHTBANK VAN KOOPHANDEL IN DE UITOEFENING
VAN HET AMBT ZIJN GEPLEEGD - ARREST
WAARIN DE AANGIFTE NIET ONTVANKELIJK
WORDT VERKLAARD OMDAT ZIJ NIET INCIDENTEEL IS - ARREST IN RAADKAMER GEWEZEN.

1" Het Hof is bevoegd om kennis te ne-

men van de rechtstreekse aangifte van
misdaden die a.m. door een gehele
rechtbank van eerste aanleg of rechtbank van koophandel in de uitoefening
van het ambt zijn gepleegd, in zoverre
de persoon die beweert benadeeld te
zijn een aanvraag tot verhaal op de
rechtbank of op de rechter indient of
mits de aangifte incidenteel gedaan
wordt in een zaak die voor het Hof
aanhangig is, d. w.z. wanneer de aangifte rechtsgevolgen kan hebben voor
de beslissing of voor het verdere Jot
van de zaak; zulks kan niet het geval
zijn wanneer de aangifte incidenteel
gedaan wordt bij een verzet dat bij arrest van het Hof niet ontvankelijk verklaard wordt (1). (Artt. 485, 486 en 493
Sv.)
2" Wanneer het Hoi, bij de toetsing van

een aangifte van misdaden die a.m.
door een gehele rechtbank van eerste

---------------1
(1) en (2) Zie Cass., 8 jan. 1986, A.R. nr. 4762

(A.C., 1985-86, nr. 301).

(A.R. nr. 5599)

HET HOF; - Gelet op de vordering van de heer procureur-generaal
in het Hof van Cassatie, luidend als
volgt:
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie,
De ondergetekende procureur-generaal,
Gelet op de verzetten, die, enerzijds, door de heer Roger Abras,
aannemer, geboren op 16 augustus
1937 te Jambes, mevr. Josiane Berger, makelaar in onroerende goederen, geboren op 3 juni 1948 te Chimay, en de vereniging zonder winstoogmerk «Au Moulin », vertegenwoordigd door haar vereffenaar, de
heer Jacques Jaumain, anderzijds,
door de heer Roger A bras en mevr.
Josiane Berger, voornoemd, zijn ingesteld tegen de arresten van het
Hof met respectievelijk de algemene
rolnummers 5432 en 5408, de verzetten zelf in de algemene rol van het
Hof ingeschreven zijnde, het eerste
onder het nr. 5550 en het tweede onder het nr. 5551;
Gelet op de incidentele aangifte
die de heer Roger Abras verklaard
heeft overeenkomstig artikel 486,
tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering te doen bij een op 19
december 1986 ter griffie van het
Hof ingediend verzoekschrift;
Overwegende dat de wetgever de
partij die zich benadeeld acht, aileen dan heeft willen machtigen om
rechtstreeks bij het Hof van Cassatie incidentele aangifte te doen in
een voor het Hof aanhangige zaak,
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als de aangifte een juridische weerslag kan hebben op de beslissing of
op de afloop van de zaak;
Overwegende dat zulks ten deze
niet het geval is;
Dat immers de arresten waartegen de verzetten, ten opzichte waarvan deze aangifte incidenteel is, ingesteld zijn, de door de verzetdoende partijen aan het Hof gerichte
verzoekschriften tot verwijzing van
een rechtbank naar een andere verwerpen;
Dat geen enkele wetsbepaling de
partij die zodanig verzoek heeft ingediend, het recht geeft om verzet
te doen tegen het arrest waarin het
Hof uitspraak doet over haar verzoekschrift;
Dat derhalve de verzetten niet
ontvankelijk zijn;
Dat bijgevolg de aangifte niet als
incidenteel kan worden aangemerkt
en derhalve niet ontvankelijk is;

Nr. 331

Dat bijgevolg de aangifte niet als
incidenteel kan worden aangemerkt
en derhalve niet ontvankelijk is;

Om die redenen, gelet op de artikelen 485, 486, 493, 502 van het Wethoek van Strafvordering, 37 en 41
van de wet van 15 juni 1935, rechtdoende in raadkamer, verwerpt de
als incidenteel bestempelde aangifte;
veroordeelt eiser in de kosten.
4 februari 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Resteau - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.
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Om die redenen, gelet op de artikelen 485, 486, 493 en 502 van het LEVENSONDERHOUD - VERPLICHTING
TOT LEVENSONDERHOUD TUSSEN OUDERS EN
Wetboek van Strafvordering, 37 en
KINDEREN - BEHOEFI'IGHEID - BEGRIP.
41 van de wet van 15 juni 1935, vordert dat het aan het Hof, tweede ka- Onwettig is de beslissing waarbij het bemer, moge be hagen om, na de
staan van een verplichting tot Jevensonderhoud tussen ouders en kinderen
raadsheer verslaggever in zijn verwordt aangenomen met de overweging
slag te hebben gehoord en rechtdat het door de onderhoudsplichtige
doende in raadkamer, de incidentele
aangevoerde feit, te weten dat de beaangifte te verwerpen en eiser in de
hoeftigheid van de onderhoudvragende
kosten te veroordelen.
partij te wijten was aan haar wangeBrussel, 26 januari 1987.
Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(get.) Liekendael »;
Met aanneming van de gronden
van de vordering;
Overwegende dat bovendien het
door eiser tegen elk van de arresten
van 19 november 1986 van het Hof
gedane verzet door het Hof bij het
heden gewezen arrest nrs. 5550,
5551 en 5599bis niet ontvankelijk is
verklaard;

drag, ledigheid en verkwisting, toen zij
om bijstand verzocht, zonder betekenis
is (1). (Art. 205 B.W.)
(1) Zie Cass., 24 juni 1966 (Bull. en
Pas., 1966, l, 1366); BAETEMAN en DELVA,
« Overzicht van rechtspraak (196401974), Personen en familierecht », T.P.R., 1976, blz. 482;
DE PAGE, Traite elementaire de droit civil beige, Complement, d. I, blz. 294, nr. 550bis;
KLUYSKENS, Beginselen van burgerlijk recht,
d. VII, blz. 321, nr. 350; LURQUIN, « Chronique
de jurisprudence, Pension alimentaire et delegation de sommes (1946-1967) "• J.T., 1967, blz.
710, nr. 12; R.P.D.B., Complement, d. III, v" Aliments, nr. 62; VIEUJEAN, « Examen de jurisprudence (1970 a 1975), Personnes "• R.C.J.B.,
1978, blz. 421, nr. 187).
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(HUYBREGHS T. O.C.M.W. ETTERBEEK)
ARREST

(A.R. nr. 5088)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 januari 1984 door
het Hof van Beroep te . Brussel gewezen;
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haar verwekt, zouden moeten opbrengen;
eiser derhalve uitdrukkelijk inriep dat
de behoeften van Marie-Therese Huybreghs door haar actueel wangedrag ontstaan waren en het arrest, door te oordelen dat deze omstandigheden zonder
betekenis waren ten aanzien van het
recht op levensonderhoud, zijn beslissing
niet wettelijk verantwoordt (schending
van de artikelen 203, 205, 207 en 208 van
het Burgerlijk Wetboek);

derde onderdeel, nu Marie-Therese
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 203, 205, 207, Huybreghs in die omstandigheden geen
208 van het Burgerlijk Wetboek, gewij- recht op levensonderhoud had tegenover
zigd bij de wet van 14 mei 1891, 17 van eiser, daar haar behoefte door actueel eide wet van 2 april 1965 tot wijziging van gen wangedrag en ledigheid ontstaan
de wet van 27 november 1891 op de was, het arrest ten onrechte eiser verooropenbare onderstand en 98, § 2, van de deelt om verweerder te vergoeden voor
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de door haar gedane betalingen; inderde openbare centra voor maatschappelijk daad het eigen recht van verweerder beperkt is tot de gevallen waarin degene,
welzijn,
doordat het arrest eiser veroordeelt die wordt bijgestaan door verweerder,
om aan verweerder de sommen van ook schuldeiser van levensonderhoud is
50.482 frank en van 109.993 frank te be- ten opzichte van eiser (schending van de
talen, op grond dat : eiser opwerpt dat de artikelen 17 van de wet van 2 april 1965
rechtbank geen rekening gehouden heeft en 98, § 2, van de wet van 8 juli 1976) :
met zijn argument dat de behoeftigheid
van zijn dochter het gevolg is van haar
Wat het eerste en het tweede onledigheid, wangedrag of verkwisting; derdeel betreft :
deze omstandigheid zonder betekenis is
Overwegende dat het arrest erop
ten aanzien van het recht tot levensonderhoud,
wijst dat eiser opwerpt dat de eerste
terwijl, eerste onderdeel, het levenson- rechter geen rekening heeft gehouderhoud slechts wordt toegestaan naar den met zijn verweer dat de behoefverhouding van de behoeften van wie tigheid van zijn dochter het gevolg
het vordert; er echter met deze staat van is van haar ledigheid, wangedrag of
behoeften geen rekening gehouden verkwisting;
wordt wanneer hij ontstaan is ten gevolge van het actuele wangedrag en de geDat eiser, tot staving van zijn
wilde ledigheid van de schuldeiser; dien- aanvoeringen, in zijn appelconclusie
tengevolge het arrest ten onrechte stelt deed gelden dat zijn dochter, als
dat deze omstandigheden zonder beteke- jonge vrouw van 25 a 30 jaar, voilenis zijn ten aanzien van het recht op levensonderhoud (schending van de artike- dig in de mogelijkheid was in haar
len 203, 205, 207 en 208 van het Gerech- onderhoud te voorzien;
telijk Wetboek);
Overwegende dat eiser staande
tweede onderdeel, eiser in zijn in ho- hield dat zijn dochter geruime tijd
ger beroep genomen conclusies staande
hield : dat zijn dochter Huybreghs Marie- in Spanje had verbleven en daar
Therese, als jonge vrouw van 25 a 30 werd aangehouden in verband met
jaar, volledig in de mogelijkheid was zelf een zaak van verdovende middelen,
in haar onderhoud te voorzien; zij echter dat zij heeft gewerkt in een restaugeruime tijd in Spanje verbleven heeft rant te Overijse van 17 november
en daar aangehouden werd voor een 1975 tot 9 juli 1976, doch werd ontzaak van verdovende middelen; zij ge- slagen wegens onwettige afwezighewerkt heeft in het restaurant « Ten den, dat zij met verscheidene manWeyngaert » te Overijse, doch ontslagen
werd wegens onwettige afwezigheden; zij nen heeft samengeleefd en stappen
met verscheidene mannen samengeleefd heeft aangewend opdat deze manheeft en stappen heeft aangewend opdat nen niet voor de kinderen, bij haar
deze mannen niet voor de kinderen, bij verwekt, zouden moeten opbrengen;
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Overwegende dat eiser aldus gewag maakte van het wangedrag, de
ledigheid en de ver kwisting van zij n
dochter gedurende de periode tijdens dewelke verweerder haar bijstand verleende;
Overwegende dat het arrest derhalve, door te beslissen dat de door
eiser aangevoerde omstandigheid
zonder betekenis is ten aanzien van
het recht tot levensonderhoud, de in
de onderdelen vermelde wetsbepalingen schendt;
Dat de onderdelen gegrond zijn;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
5 februari 1987 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Mahillon, afdelingsvoorziter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Houtekier en Simont.
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1° BESLAG -

UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED - HOGER BEROEP - AKTE
VAN HOGER BEROEP NIET BETEKEND - GEVOLG.

2° HOGER BEROEP -

UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED - AKTE VAN HOGER BEROEP NIET BETEKEND - GEVOLG.

1° en 2° Inzake uitvoerend beslag op on-

roerend goed moet het hoger beroep
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op straffe van nietigheid aan de partij
of aan de gekozen woonplaats worden
betekend (1). (Art. 1625 Ger.W.)

(MOEYERSOENS T. VAN ASSCHE)

Advocaat-generaal Piret heeft in substantie gezegd:
Eiseres heeft hoger beroep ingesteld
tegen een beslissing inzake uitvoerend
beslag op onroerend goed. Het bestreden
arrest verklaart het hoger beroep niet
toelaatbaar, omdat het niet werd betekend.
Volgens het middel schendt het arrest
art. 860, § 1, van het Gerechtelijk Wethoek, luidens hetwelk geen proceshandeling nietig kan worden verklaard indien
de wet de nietigheid ervan niet uitdrukkelijk beveelt.
Inzake uitvoerend beslag op onroerend
goed luidt artikel 1625, lid 1 van evengenoemd wetboek als volgt : « Het hoger
beroep wordt betekend aan de partij of
aan de gekozen woonplaats ».
Lid 2 van hetzelfde artikel bepaalt zijnerzijds: « De beslagene kan in hoger
beroep geen andere middelen voordragen dan die welke in eerste aanleg zijn
aangevoerd. De akte van hoger beroep
vermeldt de grieven, alles op straffe van
nietigheid ».
Is de nietigheid bevolen in geval van
schending van beide leden van het artikel, of enkel in geval van schending van
het tweede lid?
Uw Hof oordeelt dat uit de samenlezing van twee leden van eenzelfde artikel kan blijken dat een bepaalde pleegvorm op straffe van nietigheid dient te
worden nageleefd, ook al is die nietigheid slechts in een van die leden bepaald. Zo hebben de arresten van 14
maart 1975 (A.C., 1975, 791) en 4 juni
1976 (A.C., 1976, 1119) beslist dat art. 26
van de wet van 26 juni 1963 tot instelling
van een Orde van Architecten op straffe
van nietigheid voorschrijft dat het beroep per aangetekende brief moet worden betekend, terwijl het derde lid van
dat artikel de sanctie van nietigheid
slechts uitdrukkelijk vermeldt voor de
betekening van het verzet.
(1) Zie de verwijzingen vermeld in de cone!.
van het O.M.
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Het arrest van 4 juni 1976 overweegt
dat « ook al gewaagt deze wetsbepaling
aileen van nietigheid met betrekking tot
het verzet, uit deze enkele omstandigheid niet kan worden afgeleid dat de
wetgever op dit stuk verschillende stelsels heeft willen invoeren voor enerzijds
het verzet en anderzijds het hoger beroep; voornoemd artikel moet dan ook in
zijn geheel worden gelezen en gei:nterpreteerd ». Het is dus wei op grond van
de wil van de wetgever dat uw Hof in
dat geval geoordeeld heeft dat de nietigheid voorgeschreven door het derde lid
van een wetsartikel ook geldt voor het
geval voorzien in het zesde lid.
Omtrent de wil van de wetgever betreffende de bij art. 1625 bevolen nietigheid kan niets gevonden worden in de
voorbereidende werken van het Gerechtelijk Wetboek.
Maar de bij dat artikel bepaalde pleegvormen werden overgenomen van artikel
71 van de wet van 15 augustus 1854 over
de gedwongen onteigening, waar al die
pleegvormen, betekening inbegrepen, op
straffe van nietigheid voorgeschreven
waren (Pasinomie, 1854, biz. 290, en voetnoot 2).
Uit de enkele omstandigheid dat art.
1625 in drie !eden onderverdeeld werd,
valt niet af te leiden dat de wetgever van
de bij de vroegere wet bevolen nietigheid
heeft willen afstappen.
Conclusie : verwerping.
ARREST

(A.R. nr. 5150)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 april 1985 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 860, eerste lid, 862,
§ 1, 4", en § 2, en 1625, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hof van beroep het hoger
beroep van eiseres, ingesteld bij verzoekschrift neergelegd op 11 december
1981, niet toelaatbaar verklaart op
grond: « dat ingevolge artikel 1625, lid 1,
van het Gerechtelijk Wetboek het hoger
beroep aan de partij dient betekend te
worden, dat wil zeggen bij deurwaardersexploot (artikel 32 van het Gerechtelijk
Wetboek); (...) dat het niet naleven van
deze betekeningsvorm de nietigheid van
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het instellen van het hoger beroep met
zich brengt, vermits het de miskenning
betekent van het optreden van de gerechtsdeurwaarder als ministerieel ambtenaar (artikel 862, § 1, 4", van het Gerechtelijk Wetboek) en de rechter deze
nietigheid zelfs ambtshalve moet uitspreken (artikel 862, § 2, van het Gerechtelijk
Wetboek) »,
terwijl geen proceshandeling nietig
kan worden verklaard indien de wet de
nietigheid ervan niet uitdrukkelijk heeft
bevolen en artikel 1625, eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek geenszins op
straffe van nietigheid voorschrijft dat
het hoger beroep tegen een beslissing inzake uitvoerend beslag op onroerend
goed wordt betekend aan de partij of
aan de gekozen woonplaats; zodat het
hof van beroep het hoger beroep van eiseres niet wettig ontoelaatbaar kon verklaren op grond dat het niet naleven van
de door artikel 1625, eerste lid, voorgeschreven pleegvorm de nietigheid van
het instellen van dit hoger beroep met
zich brengt (schending van de artikelen
860, eerste lid, en 1625, eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek), dat zulks de
miskenning betekent van het optreden
van de gerechtsdeurwaarder als ministerieel ambtenaar (schending van artikel
862, § 1, 4", van het Gerechtelijk Wethoek) en dat de rechter deze nietigheid
zelfs ambtshalve moet uitspreken (scherrding van artikel 862, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek) :

Overwegende dat luidens artikel
860, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek geen proceshandeling nietig kan worden verklaard, indien de
wet de nietigheid ervan niet uitdrukkelijk heeft bevolen;
Overwegende dat artikel 1625, eerste en tweede lid, van hetzelfde wetboek als volgt luidt :
« Het hager beroep (tegen een beslissing inzake uitvoerend beslag op
onroerend goed) wordt betekend
aan de partij of aan de gekozen
woonplaats.
De beslagene kan in hager beroep
geen andere middelen voordragen
dan die welke in eerste aanleg zijn
aangevoerd. De akte van hager beroep vermeldt de grieven, alles op
straffe van nietigheid »;
Overwegende dat de eerste drie
zinnen van artikel 1625 bijna woor-
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delijk werden overgenomen van artikel 71 van de wet van 15 augustus
1854 over de gedwongen onteigening, gewijzigd bij koninklijk besluit
nr. 300 van 30 maart 1936; dat al die
vormen, betekening van het hoger
beroep inbegrepen, bij die wet uitdrukkelijk op straffe van nietigheid
voorgeschreven waren, alhoewel ook
daar de woorden << alles op straffe
van nietigheid » enkel in de zin over
de grieven voorkwamen;
Dat niet blijkt dat het Gerechtelijk Wetboek met dezelfde bewoordingen iets anders bedoelt dan de
vroegere wetgever;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
5 februari 1987 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Biitzler en Houtekier.
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RECHTERLIJK GEWIJSDE -

STRAFZAKEN - GEZAG VAN GEWIJSDE - TEGENSTRIJDIGE BESLISSINGEN - GEVOLG M.B.T. DE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.

heid, maar vervolgens heeft beslist dat
de getroffene, door plaats te nemen in
het voertuig dat bestuurd werd door
een kennelijk in staat van alcoholintoxicatie verkerende persoon, zelf een
lout had begaan en aldus voor een
deel aansprakelijlr was voor de schade,
is de civiele rechter, die kennis neemt
van het verhaal van de verzekeraar tegen de bestuurder, door die tegenstrijdige beslissingen niet gebonden (1).

(DE SOCIALE VOORZORG C.V. T. CARMEN)
ARREST

(A.R. nr. 5191)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 februari 1985 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van het algemeen rechtsbeginsel
van het gezag van het rechterlijk gewijsde in strafzaken, als dit voortvloeit uit
het bepaalde in artikel 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvorde-

ring,

doordat het bestreden arrest de oorspronkelijke vordering van eiseres,
strekkende tot betaling door verweerder
van 1.217.308 frank, ongegrond verklaart
op grand : dat de strafrechter in casu
door twee afzonderlijke straffen uit te
spreken, zonder andere redengeving dan
een verwijzing naar de toepasselijke
wetsartikelen, noodzakelijk en zeker
heeft beslist dat het toebrengen van slagen en verwondingen een andere oorzaak had dan de alcoholintoxicatie, c.q.
dronkenschap; dat het vonnis weliswaar
onlogisch was en tegenstrijdig in zijn geheel beschouwd; dat het inderdaad niet
logisch was enerzijds te stellen dat de
dronkenschap of intoxicatie geen verband had met het toebrengen van slagen
en verwondingen aan Van Gestel en anderzijds, op burgerlijk gebied, te aanvaarden dat Van Gestel zelf het risico
had aanvaard van de slagen en verwondingen door plaats te nemen in een voertuig bestuurd door een kennelijk dronken bestuurder; dat die tegenstrijdigheid

Wanneer de strafrechter wegens onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen, enerzijds, en wegens dronkenschap en alcoholintoxicatie, anderzijds, ten laste van de veroorzaker van
een verkeersongeval eerst onderscheiden straiten heeft uitgesproken en zodoende heeft geoordeeld dat Jaatstge- l-----------~----
noemde feiten geen bestanddelen wa(1) Cass., 21 okt. 1976 (A.C., 1977, 225).
ren van het misdrijf uit onvoorzichtig-

1
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echter zonder invloed is op het rechterlijk gewijsde in strafzaken; dat op strafgebied geen enkele incoherentie in het
vonnis het gezag van het gewijsde aantast; dat het feit dat in de beoordeling
van de burgerlijke vordering de strafrechter consideransen wijdt aan de aansprakelijkheid van het slachtoffer niet
aan de civiele rechter toelaat de beslissing te negeren die de strafrechter impliciet maar zeker heeft genomen betreffende de oorzaak van de toegebrachte
slagen en verwondingen,
terwijl, eerste onderdeel, nu zij in haar
geheel dient beschouwd te worden, de
beslissing van de strafrechter door tegenstrijdigheid is aangetast, niet aileen
in geval van tegenstelling tussen de motieven onderling van de beslissing over
de publieke vordering, maar ook in geval
van tegenstrijdigheid tussen die motieven en de motieven van de beslissing gewezen omtrent de burgerlijke vordering;
nu het gezag van het rechterlijk gewijsde in strafzaken zich niet uitstrekt tot
hetgeen niet zeker door de strafrechter
werd beslist, de burgerlijke rechter, welke achteraf gevat wordt door een burgerlijke vordering, niet gehouden is door de
beslissing van de strafrechter, welke
door gezegde tegenstrijdigheid is aangetast; het bestreden arrest bijgevolg in casu niet wettelijk kon beslissen dat het
vonnis van de strafrechter weliswaar onlogisch was en tegenstrijdig in zijn geheel beschouwd, doch dat die tegenstrijdigheid « zonder invloed » zou zijn op'
het rechterlijk gewijsde in strafzaken
(schending van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van het rechterlijk
gewijsde in strafzaken, als dit voortvloeit
uit artikel 4 van de wet van 17 april
1878);
tweede onderdeel, de strafrechter ter
zake een tegenstrijdige beslissing heeft
genomen door enerzijds verweerder te
veroordelen tot afzonderlijke straffen
voor het besturen van een voertuig in
staat van dro:hkenschap en alcoholintoxicatie en voor het misdrijf van onvrijwillige slagen en verwondingen - waaruit af
te leiden is dat er geen oorzakelijk verband is tussen het ongeval, meer bepaald de slagen en verwondingen en de
alcoholische intoxicatie en/of dronkenschap - en anderzijds aan te nemen dat
het slachtoffer zelf ook een fout beging
door plaats te nemen in het voertuig van
een persoon (verweerder) die in een kennelijke staat van alcoholintoxicatie en
dronkenschap verkeerde, hetgeen de
vaststelling impliceert van het bestaan
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van een causaal verband tussen de dronkenschap en alcoholintoxicatie en het ongeval zoals het zich heeft voorgedaan; zoals het bestreden arrest zelf vaststelt,
het gezag van het rechterlijk gewijsde in
strafzaken slechts geldt voor hetgeen zeker en noodzakelijk - dit is zonder tegenstrijdigheid - door de strafrechter is
gewezen; gelet op de hager gezegde tegenstrijdigheid, het bestreden arrest derhalve niet wettelijk kon beslissen dat de
strafrechter in casu noodzakelijk en zeker zou beslist hebben dat « het toebrengen van slagen en verwondingen een andere oorzaak had dan alcoholintoxicatie,
c.q. dronkenschap », en het arrest deze
beslissing van de strafrechter betreffende de oorzaak van de toegebrachte slagen en verwondingen als civiele rechter
niet kon of mocht negeren (schending
van het algemeen rechtsbeginsel van het
gezag van het burgerlijk gewijsde in
strafzaken als dit voortvloeit uit artikel 4
van de wet van 17 april 1878) :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de strafrechter, door twee
afzonderlijke straffen uit te spreken,
zonder andere redengeving dan een
verwijzing naar de toepasselijke
wetsbepalingen, noodzakelijk en zeker oordeelde dat het onopzettelijk
toebrengen van slagen of verwondingen aan de inzittende Eduard
Van Gestel een andere oorzaak had
dan de alcoholintoxicatie en de staat
van dronkenschap van de beklaagde, thans verweerder;
Overwegende dat het arrest verder erop wijst dat de strafrechter,
rechtdoende op civielrechtelijk gebied, heeft beslist dat Van Gestel
een fout beging door plaats te nemen in het voertuig bestuurd door
verweerder, die, op het ogenblik der
feiten, kennelijk dronken was, en
dat het slachtoffer zodoende een
overdreven risico had aanvaard en
dientengevolge voor een deel de
schadelijke gevolgen van het ongeval diende te dragen;
Overwegende dat uit de in de context teruggeplaatste bovenvermelde
beslissing, die betrekking heeft op
de gevolgen van de staat van dronkenschap en de alcoholintoxicatie
van de bestuurder, volgt dat de staat
van dronkenschap ten minste werd
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beschouwd als een der constitutieve
elementen van de door verweerder
begane onvoorzichtigheid die het ongeval heeft veroorzaakt;
Overwegende dat de strafrechter,
door verweerder wegens elk van de
telastleggingen tot afzonderlijke
straffen te veroordelen, de feitelijke
eenheid heeft tegengesproken die
hij in de motieven van zijn beslissing had vastgesteld, zodat de appelrechters, wegens het ontbreken van
zekerheid omtrent het rechterlijk
gewijsde ten opzichte van het causaal verband tussen de staat van
dronkenschap en de aan het slachtoffer toegebrachte letsels, niet vermochten te oordelen dat zij door de
strafrechtelijke beslissing gebonden
waren;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
5 februari 1987 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Poupart - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en De Bruyn.

Nr. 334
2• KAMER - 6 februari 1987

EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN

E.E.G.·VERDRAG, ART 30 - KWANTITATIEVE
BEPERKINGEN - MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING - AFSCHAFF!NG - TOEPASSINGSGEBIED

Nr. 334

De bepalingen van art. 30 E.E.G.-Verdrag, inzake de afschaffing van kwantitatieve beperkingen en aile maatregeJen van gelijke werking, gelden slechts
voor produkten van oorsprong uit de
Gemeenschap en voor produkten welke, ongeacht hun oorsprong, in een der
Lid-Staten in het vrije verkeer zijn gebracht. (Artt. 9, lid 2, 10, lid 1, en 30
van het Verdrag.)

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN T. JHAVERI, < EDELSTEIN SELEKT HANDELS GMBH >
VENNOOTSCHAP NAAR DUITS RECHT)
ARREST

(A.R. nr. 755)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 mei 1986 door het
Hof van Beroep te Antwerpen op
verwijzing gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 7 juni 1983 (1);
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen waarbij verweerder van de telastlegging
Ia wordt vrijgesproken en de teruggave van het inbeslaggenomen voertuig BMW en de inbeslaggenomen
koopwaar of fictief aangehaalde
koopwaar wordt gelast :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 220, 221 en 222 van
het koninklijk besluit van 18 juli 1977
houdende de coordinatie van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen (hierna aangeduid als : algemene wet
inzake douane en accijnzen) en 30 van
het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap, bekrachtigd door de Belgische wet van 2 december 1957,
doordat het arrest, na overwogen te
hebben dat een strafrechtelijke maatregel die niet in verhouding is met de
ernst van het misdrijf, niet anders kan
worden beschouwd dan een bij het Verdrag verboden maatregel van gelijke
werking als een kwantitatieve beperking,
oordeelt « dat er ten deze, zo er van sluikinvoer sprake kan zijn, een invoerrecht

i----------------(1) A.R. nr 7658 (A.C, 1982-83, nr. 555).

----~c~T
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van 214 frank verschuldigd was, recht
dat eventueel zelfs zou worden terugbetaald bij wederuitvoer naar Duitsland;
dat bijgevolg een gevangenisstraf van 4
maanden tot 1 jaar, een geldboete van
21.300 frank, de verbeurdverklaring van
de goederen of de tegenwaarde, zijnde
22.511 frank, evenals de verbeurdverklaring van het voertuig BMW ter waarde
van 588.570 frank niet alleen een buitensporige straf is, maar bovendien regelrecht indruist tegen de in het Verdrag
verankerde fundamentele vrijheid », en
beslist dat • ingevolge de directe werking van het E.E.G.-Verdrag, de toepassing van de artikelen 220, 221 en 222 van
de algemene wet inzake douane en accijnzen ten deze geen toepassing kan
vinden als strijdig met het Verdrag, in
de mate dat deze artikelen sancties bepalen die een buitensporig ltarakter hebben, zodat ze een strafrechtelijke maatregel uitmaken van gelijke werking als
een kwantitatieve beperking bedoeld in
artikel 30 van het E.E.G,-Verdrag »,
terwijl de artikelen 220, 221 en 222 van
de algemene wet inzake douane en accijnzen de daarin omschreven feiten aan
de vastgestelde strafrechtelijke sancties
onderwerpen en aan de rechterlijke
macht geen controle toelaten over de
verhouding tussen de zwaarwichtigheid
van de vastgestelde feiten en de opgelegde strafrechtelijke sanctie; artikel 30 van
het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap niets afneemt van de
strafbaarheid van invoerverrichtingen
die plaatsvinden zonder inachtneming
van de door de nationale wet opgelegde
aangifteformaliteiten; de bepalingen van
hoofdstuk 1, eerste afdeling, en van
hoofdstuk 2 van titel I van het tweede
dee! van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap
in onderhavige zaak niet van toepassing
zijn, omdat die bepalingen - en artikel
30 van het E.E.G.-Verdrag maakt daar
dee! van uit - luidens het bepaalde in
artikel 9, lid 2, van dit verdrag slechts
van toepassing zijn op de produkten welke van oorsprong zijn uit de Lid-Staten
alsook op de produkten uit derde Ianden
welke zich in de Lid-Staten in het vrije
verl{eer bevinden; artikel 10, lid 1, van
het E.E.G.-Verdrag bepaalt welke produkten als zich bevindend in het vrije
verkeer in een Lid-Staat moeten worden
aangemerkt; nu de door verweerder
sluiks ingevoerde goederen niet onder
die bepalmgen vallen, de toetsing van de
nationale wettelijke bepalingen aan arti-

,

751

kel 30 van het E.E.G.-Verdrag ten onrechte gebeurde; het arrest ten onrechte
weigert de artikelen 220, 221 en 222 van
de algemene wet toe te passen, nu het
de frauduleuze feiten als bewezen aanmerkt:

Overwegende dat artikel 30 van
het Verdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap bepaalt dat kwantitatieve invoerbeperkingen en aile maatregelen van gelijke werking, onverminderd de op dit artikel volgende
bepalingen, tussen de Lid-Staten
verboden zijn;
Dat die bepaling, krachtens artikel 9, lid 2, van het Verdrag, van
toepassing is op de produkten welke
van oorsprong zijn uit de Lid-Staten
alsook op de produkten uit derde
Ianden welke zich in de Lid-Staten
in het vrije verkeer bevinden;
Dat, naar luid van artikel 10, lid 1,
van het Verdrag, als zich bevindend
in het vrije verkeer in een Lid-Staat
worden beschouwd : de produkten
uit derde Ianden waarvoor in genoemde Staat de invoerformaliteiten
zijn verricht en de verschuldigde
douanerechten en heffingen van gelijke werking zijn voldaan en waarvoor geen gehele of gedeeltelijke teruggave van die rechten en heffingen is verleend;
Overwegende dat het arrest de
feiten bewezen acht, doch beslist dat
de artikelen 220, 221 en 222 van de
gecoordineerde wetten inzake douane en accijnzen, op grond waarvan
verweerder was vervolgd, ten deze
niet van toepassing zijn, nu zij strijdig zijn met het door artikel 30 van
het Verdrag opgelegde verbod; dat
het verweerder op die grond vrijspreekt;
Dat het arrest evenwel niet vaststelt dat ten deze aan een van de bij
voornoemd artikel 9, lid 2, bepaalde
voorwaarden is voldaan;
Dat het arrest zonder die vaststelling de artikelen 220, 221 en 222 van
de gecoordineerde wetten inzake
douane en accijnzen aan het bepaal' de van artikel 30 van het Verdrag
niet vermocht te toetsen;
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Dat de beslissing niet naar recht
is verantwoord;
Dat het middel gegrond is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
verweerder wegens de telastlegging
Ib wordt veroordeeld:
Overwegende dat het arrest ten
aanzien van verweerder bij verstek
werd gewezen; dat de voorziening
werd ingesteld voor het verstrijken
van de gewone termijn van verzet;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Nr. 335

MENT VOOR DE ARBEIDSBESCHERMING VERGUNNINGSPLICHTIGE INRICHTING - UITBREIDING OF VERANDERING.

Elke uitbreiding of verandering van een
vergunninghoudende inrichting, die de
toepassing van een nieuwe rubriek op
de lijst van de vergunningsplichtige
ondernemingen tot gevolg heeft, is aan
de bepalingen van artt. 1 tot 13 van
het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming onderworpen; voor
zulke uitbreiding of verandering is derhalve een nieuwe vergunning van de
bestuursoverheid vereist (1). (Art. 14
Algemeen Reglement Arbeidsbescherming.)
(HERMANS, J.B. MORIS P.V.B.A.)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het verweerder van de telastlegging Ia vrijspreekt en de teruggave van het
inbeslaggenomen voertuig BMW en
van de inbeslaggenomen koopwaar
of fictief aangehaalde koopwaar beveelt, en in zoverre het uitspraak
doet over de kosten; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de verweerders in twee derde
van de kosten; veroordeelt eiser in
de overige kosten; verwij st de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
6 februari 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever: de h. Marchal, raadsheer Gel1jkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Claeys Bo(ruaert.
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HINDERLIJKE INRICHTINGEN BEIDSBESCHERMING -

ARALGEMEEN REGLE-

ARREST

(A.R. nr. 778)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 juni 1986 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
I. Op de voorziening van Eri Hermans, beklaagde :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 17 bis, 19
en 849 van bet Algemeen Reglement
voor de Arbeidsbescherming, goedgekeurd .door de Regentsbesluiten van 11
februari 1946 en 27 september 1947, bestraft door de artikelen 1, 2, 4, 5 en 6 van
de wet van 5 mei 1888, gewijzigd door de
wet van 22 juni 1974, en van artikel 97
van de Grondwet,
doordat bet arrest, na te hebben vastgesteld dat de eisers een uitbatingsvergunning bezaten voor : « bet vervaardigen en behandelen van minerale alien
en vetten (ARAB - titel I - hoofdstuk
II, nr. 226) » en dat de eisers asfalt badden gesmolten en gemengd, en na te
hebben aangenomen dat asfalt een oliederivaat is, eiser desondanks veroordeelt
en eiseres burgerlijk aansprakelijk verklaart, om reden dat voor bet smelten
van asfalt, teer en frik andere exploitatievoorwaarden gelden (ARAB - titel I
- hoofdstuk II, nr. 42),
(1) Cass., 20 okt. 1981, A.R. nr. 6606
(A.C., 1981-82, nr. 130); 8 april 1983, A.R.
nr. 3737 (ibid., 1982-83, nr. 428).
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terwijl, enerzijds, de vergunning voor
bet vervaardigen en behandelen van
olien en vetten uiteraard bet behandelen
van een van de samenstellende delen
van minerale olie, namelijk bitumen of
asfalt, omvat, anderzijds, zoals in regelmatige conclusie betoogd maar door bet
arrest onbeantwoord gelaten, de gevaren
verbonden aan het vervaardigen en behandelen van olien en vetten groter zijn
dan voor asfalt, teer en frik, en meteen
de vergunningsvoorwaarden strenger
voor de eerste dan de tweede soort produkten, zodat bet bezit van een vergunning voor de eerste beslist niet ontoereikend kan geacht worden voor de tweede;
bet arrest de aangehaalde wettelijke bepalingen aldus schendt :

Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Michielsen, Antwerpen.

Overwegende dat, krachtens de
artikelen 1 en 14 van het Algemeen
Reglement voor de Bescherming
van de Arbeid, elke uitbreiding of
verandering van een vergunninghoudende inrichting, die de toepassing van een nieuwe rubriek op de
lijst van de vergunningsplichtige ondernemingen tot gevolg heeft, een
nieuwe vergunning vanwege de bestuursoverheid vereist;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de « vergunning voor " het
vervaardigen en behandelen van minerale alien en vetten " (ARAB - titel I - hoofdstuk II, nr. 226) (... )
waarover (eiser) thans beschikt, het
smelten en mengen van asfalt, teer
en frik (ARAB - titel I - hoofdstuk II, nr. 42) niet toelaat »;
Dat het arrest met die redengeving eisers verweer verwerpt, zijn
conclusie beantwoordt en de beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

2° MISDRIJF -
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1° ONTVOERING VAN EEN KIND
NIET-AFGEVEN VAN EEN KIND DOOR DE VADER OF DE MOEDER - ART. 369BIS SW. - OPZET.

-

RECHTVAARDIGINGSGROND
DWALING- VEREISTE.

1" Het in art. 369bis Sw. bepaalde mis-

drijf « niet-afgeven van een kind door
de vader of de moeder aan degenen
die het recht hebben het op te eisen »
vereist, wat het opzet betreft, dat de
dader van het materiele feit ervan
kennis heeft dat hij de uitvoering van
een beslissing van de overheid belemmert (1).
2" Dwaling is slechts dan een rechtvaar-

digingsgrond als zij onoverkomelijk is
(2).
(R... T. S...)
ARREST

(A.R. nr. BOO)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 juni 1986 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen verweerster :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.
6 februari 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Marchal, raadsheer -

(1) Cass., 7 dec. 1925 (Bull. en Pas., 1926, I,
101); RIGAUX en TRoussE, Les crimes et Ies defits du Code penal, t. V, blz. 264; Les Novelles,
Droit pima!, t. III, nrs. 6114 tot 6120).
(2) Cass., 12 feb. 1985,
(A.C., 1984-85, nr. 350).

A.R.

nr.
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slaan, niet blijkt dat eiser zijn voorziening heeft doen betekenen aan
het openbaar ministerie;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiser
tegen verweerster :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 71, 369bis- zoals
ingevoegd bij artikel 57 van de wet van
15 mei 1912, vervolledigd bij artikel 1
. van de wet van 20 juli 1927, en gewijzigd
bij artikel 91, § 2, van de wet van 8 april
1965 - van het Strafwetboek en 97 van
de Grondwet,
doordat het arrest verweerster vrijspreekt van de tenlastelegging om « te
Mechelen, (...) tussen 4 november 1984
en 13 november 1984, a!s moeder van
de minderjarige kinderen R... Peter,
geboren op 11 september 1977, en R ...
Dirk, geboren op 25 september 1980,
nadat hetzij gedurende het verloop of
ten gevolge van een geding tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed,
hetzij in andere bij de wet bepaalde omstandigheden over de bewaring van de
kinderen beslist was geworden, weze
door arrest van 25 juni 1984 van het Hof
van Beroep te Antwerpen, derde kamer,
rechtdoende in burgerlijke zaken, die
kinderen te hebben onttrokken aan de
bewaring van R... Luc, aan wie ze
werden toevertrouwd », en het hof van
beroep tevens onbevoegd verklaart om
van eisers bu'rgerlijke vordering tegen
verweerster kennis te nemen, op grond
van de volgende motieven : « dat uit het
gerechtelijk onderzoek gebleken is dat,
betreffende het hoederecht, talrijke beschikkingen en arresten geveld werden;
dat, waar bij arrest van 25 juni 1984, betekend op 29 juni 1984, de hoede van de
kinderen aan (eiser) toegekend werd met
een bezoekrecht voor (verweerster), bij
beschikking van 31 augustus 1984 de
heer voorzitter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Antwerpen besliste ten
voorlopige titel het hoederecht aan (verweerster) toegekend, uit te breiden en
dit te verlengen voor een periode van
twee maanden, om nadien opnieuw te
beslissen naargelang de omstandigheden
(stuk 8/8); dat bij arrest van 6 november
1984, betekend op 14 november 1984, het
Hof van Beroep te Antwerpen de beschikking van 31 augustus 1984 teniet-·

Nr. 336

doet en vaststelt dat het arrest van 25 juni 1984 zijn uitwerking behoudt; (...) dat
(verweerster), weliswaar ten onrechte,
ervan overtuigd was dat, na de beslissing in kort geding van 31 augustus 1984,
die de toestand regelde tot einde oktober
1984, er diende gewacht op een nieuwe
beslissing die eerst moest betekend worden alvorens uitwerking te hebben; (...)
dat het in die omstandigheden niet bewezen is dat (verweerster) gepoogd heeft
haar kinderen te onttrekken aan de bewaring van de persoon aan wie ze krachtens een rechterlijke beslissing toevertrouwd werden, zodat het strafrechtelijk
vereist opzet ontbreekt »,

terwijl, eerste onderdeel, het arrest aldus zijn beslissing uitsluitend laat steunen op het ontbreken van het strafrechtelijk vereist opzet, zonder op enigerlei
wijze te impliceren dat enig ander constitutief bestanddeel van het aan verweerster ten laste gelegde misdrijf ontbreekt; dwaling slechts een grond van
rechtvaardiging uitmaakt indien zij onoverkomelijk is; de rechter, naar de omstandigheden, een dwaling als onoverkomelijlt kan beschouwen op voorwaarde
dat uit die omstandigheden kan worden
afgeleid dat de beklaagde zou gehandeld
hebben zoals ieder redelijk en voorzichtig persoon zou gedaan hebben; goede
trouw op zichzelf niet volstaat om een
rechtvaardigingsgrond uit te maken,
noch om een dwaling als onoverkomelijk
te kunnen beschouwen; het arrest noch
vaststelt dat ten deze bij verweerster een
onoverkomelijke dwaling bestond, noch
uit de loutere omstandigheid dat verweerster ten onrechte meende de betekening van een nieuwe beslissing te moeten afwachten - terwijl bet boederecbt
over de kinderen aan eiser reeds was
toevertrouwd bij arrest van 25 juni 1984,
en weliswaar bet bezoekrecbt van verweerster, uitgeoefend in augustus 1984,
bij beschikking in kort geding met twee
maanden was verlengd, docb op het
ogenblik van de feiten deze termijn van
twee maanden reeds was verstreken,
enerzijds, en de genoemde beschikking
in kort geding werd bervormd (op 6 november 1984), anderzijds - wettelijk
vermag af te leiden dat verweerster bandelde zoals ieder redelijk en voorzichtig
persoon in baar plaats zou doen in de
gegeven omstandigheden; bet arrest derhalve, door verweerster vrij te spreken
van de baar ten laste gelegde feiten, op
grond van de overweging dat in haren
hoofde een « dwaling » bestond « zodat
het strafrechtelijk vereist opzet ont-

.
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breekt », zonder vast te stellen dat deze
dwaling onoverkomelijk was, onwettig is
(schending van de artikelen 71 en 369bis,
ingevoegd, vervolledigd en gewijzigd zoals aangeduid in het middel, van het
Strafwetboek); althans het arrest, in zoverre dit het bestaan van een onoverkomelijke dwaling impliciet zou afleiden
uit de loutere hiervoren geciteerde vaststellingen, eveneens onwettig is, nu deze
loutere vaststellingen niet impliceren,
noch vermogen te impliceren, dat de
door verweerster begane « dwaling »
eveneens zou begaan zijn door een redelijk en voorzichtig persoon in dezelfde
omstandigheden (schending van artikel
71 van bet Strafwetboek);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het misdrijf, bepaald bij artikel 369bis van het
Strafwetboek, inzake opzet enkel
vereist dat de dader van het materieel feit ervan kennis draagt dat hij
de uitvoering van een beslissing van
de overheid belemmert; dat dwaling
desbetreffende slechts dan een
rechtvaardigingsgrond is als zij onoverkomelijk is, wat door de goede
trouw van de dader van het feit aileen niet kan worden bewezen;
Overwegende dat het arrest impliciet doch onmiskenbaar de materialiteit van het misdrijf dat verweerster ten laste was gelegd, aanneemt, doch even onmiskenbaar beslist dat het feit aan dwaling toe te
schrijven is en « het strafrechtelijk
vereist opzet » derhalve ontbreekt;
dat het arrest niet vaststelt en uit
zijn vermeldingen evenmin volgt dat
de dwaling van verweerster onoverkomelijk was en verweerster dientengevolge een rechtvaardigingsgrond kon doen gelden;
Dat de beslissing niet naar recht
is verantwoord;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de civielrechtelijke

vordering van eiser tegen verweerster; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt verweerster
in twee derde van de kosten, veroordeelt eiser in de overige kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Gent.
6 februari 1987 - z• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Marchal, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en Dassesse.
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1• KAMER

-

6 februari 1987

1° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD, GERECHTELIJK
AKKOORD - PROCEDURE - FAILLIETVERKLARING OP VERZOEK VAN EEN SCHULDElSER- RECHT VAN VERDEDIGING VAN DE
SCHULDENAAR.

2° RECHT VAN VERDEDIGING-

FAILLIETVERKLARING OP VERZOEK VAN EEN
SCHULDEISER - RECHT VAN VERDEDIGING
VAN DE SCHULDENAAR.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
6.1 FAILLIETVERKLARING OP VERZOEK
VAN EEN SCHULDEISER- RECHT VAN VERDEDIGING VAN DE SCHULDENAAR.

1", 2" en 3" Een schuldenaar kan op verzoek van een schuldeiser niet failliet
worden verklaard zonder vooraf in de
gelegenheid te zijn gesteld zich tegen
het verzoek tot faillietverklaring te
verweren (1).
(1) Raadpl. Cass., 31 jan. 1986, met concl.
van proc.-gen. E. Krings (A.C., 1985-86,
nr. 345); 7 maart 1986, A.R. nr. 4840
(A.C., 1985-86, nr. 436). Zie : de plechtige openingsrede van proc.-gen. E. Krings voor het

(Zie vervolg nota volgende biz.)
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Europees Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijbeden evenmin geschonden
werd; dat de gefailleerde v66r de uitspraak van de faillietverklaring niet boeft verwittigd te worden, daar bet faillissement anders een dee! van haar doelARREST
treffendheid zou kunnen verliezen (... );
dat de recbten van de verdediging geens(A.R. nr. 4915)
zins geschonden werden, vermits de gefailleerde onmiddellijk na de uitspraak
HET HOF; - Gelet op bet bestre- van de faillietverklaring verzet kan doen
den arrest, op 15 januari 1985 door en de rechtspleging vanaf dan tegensprebet Hof van Beroep te Antwerpen kelijk geschiedt; dat de eerste rechter tegewezen;
recht gebruil{ maakte van inlicbtingen
zoals verstekvonnis, berichten van beOver het middel, afgeleid uit de scherr- slag (artikel 1390 van bet Gerechtelijk
ding van de artikelen 442, 473 van de Wetboek) en de verklaringen van de heFaillissementswet van 24 april 1851, die ren Somers en Vandebeek, die zich wei
hoek III van het Wetboek van Koophan- degelijk in het dossier van de rechtspledel vormt, 1315, 1316 van bet Burgerlijk ging bevinden (stukken nrs. 6 en 7) »,
Wetboek, 774, 870, 871, 1047 tot 1049, 1122
terwijl, eerste onderdeel, de regel dat
tot 1131 van bet Gerecbtelijk Wetboek en het faillissement ambtsbalve, of op een6, inzonderheid lid 1, van het Europees zijdig verzoekschrift van een schuldeiser,
Verdrag tot Bescherming van de Recb- failliet kan worden verklaard, geen aften van de Mens en de Fundamentele breuk doet aan bet verdedigingsrecht
Vrijheden, goedgekeurd bij de wet van van de betrokken handelaar of bandels13 mei 1955, van bet algemeen rechtsbe- vennootschap en, met name, aan het
ginsef van het recbt van verdediging en recht om vooraf gehoord te worden en
van het beschikkingsbeginsel, onder zijn verdediging voor te dragen, en aan
meer neergelegd in artikel 1138, 2", van bet recht om de stukken en gegevens
het Gerechtelijk Wetboek,
waarop de recbtbank haar beslissing badoordat het arrest het beroepen vonnis seert aan een contradictoir debat te zien
van faillietverklaring bevestigt, dat zelf onderwerpen; bet arrest, dat beslist dat
het verzet tegen het vonnis van failliet- de gefailleerde v66r de faillietverklaring
verklaring verwerpt, en het door eiseres niet moet gehoord of geroepen worden,
opgeworpen middel afgeleid uit de mis- derbalve artikel 442 van de Faillissekenning van haar verdedigingsrecbt ver- mentswet, artikel 6, inzonderheid lid 1,
werpt op grond : « dat uit geen enkele van bet Europees Verdrag tot Bescherwettelijke bepaling blijkt dat de recht- ming van de Rechten van de Mens en de
bank van koopbandel de gefailleerde Fundamentele Vrijheden en het algev66r de faillietverklaring zou moeten horen meen rechtsbeginsel van het recht van
of oproepen; dat artikel 6 (waarvan het verdediging schendt;
tweede en het derde lid trouwens enkel
tweede onderdeel, de omstandigheid
in strafzaken toepasselijk zijn) van het dat de gefailleerde de mogelijkheid heeft
om verzet aan te tekenen, geen afbreuk
doet aan het algemeen rechtsbeginsel
(Vervolg nota van vorige biz.)
van het recht van verdediging, dat evenHof van 1 sept 1986, « De rechterlijke macht eens geldt voor procedures op eenzijdig
en de faillissementsprocedure •, nrs. 12 tot 18;
zie ook : W. GANSHOF VAN DER MEERSCH, « Le verzoekscbrift, en de miskenning van
het verdedigingsrecht in de procedure op
droit de defense - principe general de droit »,
in Melanges Jean Dabin, t. II, biz. 595; CoP- eenzijdig verzoekschrift niet kan verholPENS en 'T KINT, « Examen de jurisprudence pen worden in de procedure op verzet;
Faillite et concordats », R.C.J.B., 1979, 332, nr.
het arrest, dat beslist dat het recht van
24; T. AFSCHRIFI", « La comparution du comverdediging niet geschonden wordt ommeq;ant declare d'office en etat de faillite », dat de gefailleerde de mogelijkheid heeft
J.T., 1981, 718, nr. 11; E. KRINGS en B. DE COverzet aan te tekenen en de procedure
NINCK, « Het ambtshalve aanvullen van rechtsvan dan af contradictoir wordt, derhalve
gronden •, T.P.R., 1982, 655 {659, nr. 8.1); M.
de artikelen 442 en 473 van de FaillisseNEUMANN, « L'evolution de !a jurisprudence en
matiere de fai!lite d' office et du respect des mentswet, 1047 tot 1049, 1122 tot 1131
droits de !a defense », T.B.H., 1985, 184 (187 van het Gerechtelijk Wetboek, 6, inzone.v.)
derheid lid 1, van het Europees Verdrag
(VULSTOFFEN EXPLOITATIE P.V.B.A. T. MRS.
SCHEEPERS A.-M. EN SCHEEPERS J. - CURATOREN IN FAILLISSEMENT VULSTOFFEN EXPLOITATIE P.V.B.A., GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ
N.V.)

l:-~--------
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Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, en bet algemeen rechtsbeginsel van bet recht van verdediging
schendt;
derde onderdeel, de rechter zijn beslissing niet mag doen steunen op feitelijke
gegevens die niet ter discussie van partijen hebben gestaan en waarvan hij buiten de terechtzitting kennis heeft gekregen; bet arrest, dat enerzijds beslist dat
de gefailleerde v66r de faillietverklaring
niet hoeft te worden gehoord of opgeroepen, en anderzijds oordeelt dat de eerste
rechter terecht gebruik maakte van inlichtingen zoals verstekvonnissen en berichten van beslag, de artikelen 1315,
1316 van bet Burgerlijk Wetboek, 774,
870 en 871 van bet Gerechtelijk Wetboek
en bet beschikkingsbeginsel, onder meer
neergelegd in artikel 1138, 2°, van bet
Gerechtelijk Wetboek schendt:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster sub 2 « op 7 juni 1983 aan de voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel te Tongeren een verzoekschrift richtte,
waarin zij de faillietverklaring vroeg
van (eiseres) », en dat de rechtbank
bij vonnis van 8 juni 1983 recht
deed op dat verzoekschrift en eiseres failliet verklaarde; dat uit het arrest en uit het beroepen vonnis
waarnaar het verwijst, blijkt dat eiseres voor de feitenrechters als verweer voerde dat het faillissement
niet mocht worden uitgesproken op
eenzijdig verzoekschrift en dat haar
recht van verdediging was geschonden omdat zij v66r de faillietverklaring noch gehoord, noch opgeroepen
werd, waarbij zij zich beriep op artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden;
Overwegende dat, ingevolge artikel 442, eerste lid, van de Faillissementswet, de faillietverklaring kan
geschieden op verzoek van een of
meer schuldeisers;
Overwegende dat noch die bepaling, noch enige andere op enigerlei
wijze toelaat dat een schuldenaar op
verzoek van een schuldeiser failliet
wordt verklaard zonder vooraf, zoals
door het algemeen rechtsbeginsel

van de eerbiediging van het recht
van verdediging en door artikel 6.1
van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden wordt vereist, in de gelegenheid te zijn gesteld zich tegen het verzoek tot faillietverklaring te verweren;
Dat het arrest, door te beslissen
<< dat uit geen enkele wettelijke bepaling blijkt dat de rechtbank van
koophandel de gefailleerde v66r de
faillietverklaring zou moeten horen
of oproepen », de in het onderdeel
aangewezen bepalingen schendt en
het vermelde algemeen rechtsbeginsel miskent;
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.
6 februari 1987 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Caenepeel,
raadsheer, waarnemend voorzitter - GeJijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal Advocaten :
mrs. Nelissen Grade, Dassesse, Van Ommeslaghe.

Nr. 338
1'

KAMER -

6 februari 1987

1° GRONDWET -

ART. 6 - GELIJKHEID
VAN DE BELGEN VOOR DE WET - BEGRIP.

2° GRONDWET -

ART. 112 - GELIJKHEID
VOOR DE BELASTINGEN - BEGRIP.
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3° BELASTING

GRONDWET, ARTT. 6 EN
112 - GELIJKHEID VOOR DE BELASTINGEN ONDERSCHEID TUSSEN CATEGORIEEN BELAS·
TINGPLICHTIGEN - WILLEKEUR - BEGRIP.

4° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - GEMEENTEBELASTING - ONDERSCHEID TUSSEN VERSCHILLENDE CATEGORIEEN BELASTINGPLICHTIGEN - WILLEKEUR - BEGRIP.

1", 2", 3" en 4" De in art. 6 Gw. vervatte

regel van de gelijlrheid van de Belgen
voor de wet en de in art. 112 Gw. vervatte regel van gelijkheid van allen
voor de belastingen houden in dat allen die in dezelfde toestand verkeren
op dezelfde wijze worden behandeld,
maar sluiten niet uit dat een onderscheid wordt gemaakt voor bepaalde
categorieen personen, mits dit onderscheid niet willekeurig is, d. w.z. kan
worden verantwoord; zulks houdt niet
in dat het onderscheid tussen de categorieen
belastingplichtigen
aileen
maar kan worden verantwoord indien
het verband houdt met de aard en het
doel van de belasting; art. 112 Gw. verbiedt met name niet dat speciale belastingen worden ingevoerd die slechts
bepaalde personen in verband met hun
activiteiten treffen, mits alle personen
die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijkelijk worden aangeslagen
(1).
(BRASSEUR T. GEMEENTE BILZEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1278 N)
HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 2 mei 1985 door
de bestendige deputatie van de Provincieraad van Limburg gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 6, 6bis, 107, 112
(1) Cass., 12 1uni 1978 (A.C., 1978, 1201) en 21
dec: 1982 (A. C., 1982-83, nr. 243); raadpl. Cass.,
19 juni 1983 [Pas., 1893, I, 260 (263) (265)]; 22
maart 1911 (Pas., 1911, I, 182); 19 maart 1923
(Pas., 1923, I, 242); 17 okt. 1929 (Pas., 1929, I,
424); 20 feb. 1958 (A.C., 1958, 434); 20 nov. 1975
(A.C., 1976, 359) met de concl. van adv.-gen. J.
Velu, in Bull., 1976, 349 (355 en 363, nr. 9), en
18 sept. 1981 (A.C., 1981·82, nr. 51).
Zie Rep. prat. de dr. beige, v" Taxes provinciales et communales, nrs. 235, 239.
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van de Grondwet en 14 van bet Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
doordat de aangevochten beslissing
bet bezwaarschrift van Yvonne Brasseur
niet aanneemt onder volgende overwegingen : « overwegende dat belanghebbende tijdens bet jaar 1983 exploitante
was van de bedoelde drankgelegenheid;
overwegende dat de belanghebbende gedurende bet gehele jaar 1983 een dienster tewerkstelde; dat deze dienster handelde zoals vermeld in bovengenoemde
bepaling; overwegende dat de belasting
gevestigd werd overeenkomstig de bovengenoemde bepalingen van de regelmatig vastgestelde, goedgekeurde en bekendgemaakte belastingverordening van
21 maart 1983; overwegende dat een belastingverordening zo dient opgesteld te
worden dat aile burgers die zich onder
gelijkaardige omstandigheden bevinden,
op dezelfde wijze worden behandeld; dat
de beslissing van de gemeenteraad van
Bilzen van 21 maart 1983 voldoet aan deze vereiste; overwegende dat de in bet
cassatiearrest van 18 september 1981 geciteerde onwettelijkheid van bet belastingsreglement in casu niet kan opgeworpen worden tegen bet reglement van
21 maart 1983; overwegende dat een gemeentebelasting die in feite slechts een
persoon in de gemeente treft, daarom
niet bet beginsel van de fiscale gelijkheid schendt; overwegende dat de argumenten die door de belanghebbende geciteerd worden, ingevolge bovengenoemde artikels, geen grondslag inhouden tot
ontheffing voor bet dienstjaar 1983, en
bet bedrag van de aanslag onder kohierartikel 1 dus dient te worden behouden;
overwegende dat de belanghebbende dus
terecht werd aangeslagen voor 40.000
frank »,
terwijl, krachtens artikel 107 van de
Grondwet, de hoven en rechtbanken de
algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen aileen toepassen in zoverre zij met de wetten overeenstemmen; artikel 6 van de Grondwet
betekent dat aile Belgen op dezelfde wijze de bepalingen van de wet moeten naleven, evenzeer als zij allen hetzelfde
recht hebben om de bescherming ervan
te vragen; het genot van de rechten en
vrijheden aan de Belgen toegekend,
krachtens artikel 6bis van de Grondwet
en overeenkomstig artikel 14 van bet
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, zonder discriminatie moet
worden verzekerd; bet door artikel 112

,

___ _
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van de Grondwet gehuldigde beginsel tussen de categorieen belastingplichvan gelijkheid van allen voor de belastin- tigen aileen maar kan worden vergen impliceert dat allen die zich in de- antwoord indien het verband houdt
zelfde toestand bevinden op dezelfde wij- met de aard en het doel van de beze worden belast; alzo geen onderscheid
mag worden gemaakt tussen individuen lasting; dat artikel 112 van de
dat door een andere grondwettelijke re- Grondwet niet verbiedt speciale begel, zoals artikel 6bis voornoemd, of een lastingen in te voeren, welke slechts
internationale regel is verboden, en het bepaalde personen in verband met
onderscheid tussen categorieen van per- hun activiteiten treffen, mits aile
sonen alleszins niet willekeurig mag zijn; personen die zich in gelijke omstande artikelen 112 en 6 van de Grondwet digheden bevinden, gelijkelijk worde wetgevende of verordenende overheid den aangeslagen;
verbieden, wanneer zij aan de burgers
verplichtingen opleggen, willekeurig onOverwegende dat luidens artikel 1
derscheid te maken tussen de enen en van de belastingverordening in
de anderen; zoals ten deze, het al dan
niet verschuldigd zijn van de gemeente- kwestie een belasting geheven
belasting afhankelijk is gesteld van een wordt ten laste van de exploitanten
voorwaarde die niet in kennelijk ver- van drankgelegenheden per persoon
band staat met de aard van de belasting tewerkgesteld in drankhuizen; dat
noch met het doel van de belastinghef- artikel 3 bepaalt dat « als een perfing, zodat het aldus gemaakte onder- soon tewerkgesteld in drankhuizen
scheid als willekeurig moet worden be- (wordt) beschouwd iedere man of
schouwd; een onderscheid gemaakt vrouw die in een dranklokaal, met
wordt tussen personen die de handel bevorderen door te verbruiken met clienten of zonder loon, tijdelijk of bestendig,
of tot verbruik aan te zetten, anders dan de handel van de uitbater bevordert,
door het enkel zingen of dansen, en per- rechtstreeks of onrechtstreeks, door
sonen die dit doen door het enkel zingen te verbruiken met de clienten, hetzij
en dansen; de beslissing niet onderzoekt door op gelijk welke wijze, anders
of het onderscheid dat tussen de catego- dan enkel door het zingen of danrieen van exploitanten door het regle- sen, tot verbruik aan te zetten »;
ment wordt ingevoerd, willekeurig is,
noch of dat onderscheid door een grondOverwegende dat de beslissing de
wettelijke regel of door een internatio- aanslag naar recht verantwoordt
nale regel is verboden; de bestreden be- door de consideransen : dat eiseres,
slissing verder artikel 107 van de Grondwet schendt door de belasting niet on- tijdens het j aar 1983, exploitante
wettelijk te v:erklaren wegens schending _ was van de bedoelde drankgelegenvan de algemene zorgvuldigheidsplicht; heid, dat zij gedurende het gehele
door de uitvlucht van de fiscaliteit de ge- jaar 1983 een dienster tewerkstelde
meente politiemaatregelen wil doorvoe- welke handelde zoals vermeld in de
ren welke de openbare zeden sanctione-. verordening, dat de beslissing van
ren:
de gemeenteraad van Bilzen van 21

maart 1983 zo is opgesteld « dat aile
Overwegende dat de in artikel 6 burgers die zich onder gelijkaardige
van de Grondwet vervatte regel van omstandigheden bevinden op dezelfde gelijkheid van de Belgen voor de de wijze worden behandeld » en
wet en de in artikel 112 van de « dat een gemeentebelasting die in
Grondwet vervatte regel van gelijk- feite slechts een persoon in de geheid voor allen voor de belastingen meente treft, daarom niet het begininhouden dat allen die in dezelfde sel van de fiscale gelijkheid
toestand verkeren op dezelfde wijze schendt »;
worden behandeld, maar niet uitsluiten dat een onderscheid wordt
Dat het middel niet kan worden
gemaakt voor bepaalde categorieen aangenomen;
van personen, mits dit onderscheid
En overwegende dat noch uit de
niet willekeurig is, dit wil zeggen
kan worden verantwoord; dat zulks vaststellingen van de beslissing,
niet inhoudt dat het onderscheid noch uit enig aan het Hof overge-
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legd gedingstuk blijkt dat een middel van openbare orde ,ambtshalve
moet worden opgeworpen;

Nr. 340
3"

KAMER -

9 februari 1987

1° WERKLOOSHEID -

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
6 februari 1987 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter - Verslaggever : mevr. BaeteSwinnen, raadsheer Gelijkluidende
conclusie van de h. du Jardin, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. W. Zimmermann, Hasselt.

RECHT OP UITKERINGEN - WERKNEMER ZONDER VOLTIJDS
WERK - UITVOERING VAN EEN DEELTIJDS
WERK INGEVOLGE EEN OVEREENKOMST RECHT OP UITKERINGEN TIJDENS DE UITVOERING VAN DIE OVEREENKOMST- VEREISTE.

2° WERKLOOSHEID -

RECHT OP UITKERINGEN - WERKNEMER ZONDER VOLTIJDS
WERK - UITVOERING VAN EEN DEELTIJDS
WERK INGEVOLGE EEN OVEREENKOMST RECH'r OP UITKERINGEN NA HET VERSTRIJKEN VAN DIE OVEREENKOMST- VEREISTE.

1o en 2° De werknemer zonder voltijds

Nr. 339
3'

KAMER -

6 februal'i 1987

werk die, ingevolge een overeenkomst,
deeltijds werkt, heeft tijdens de duur
van die overeenkomst en na het verstrijken ervan enkel recht op werkJoosheidsuitkeringen als hij voldoet
aan de voorwaarden bepaald bij art.
130, § 2, Werkloosheidsbesluit, ook al is
hij ingeschreven gebleven als werkzoekende voor voltijds werk.

LOON (BESCHERMING, GELIJKHEID)
- BESCHERMING - RENTE - AFHOUDING
BEDRIJFSVOORHEFFING EN SOCIALE-ZEKERHEIDSBIJDRAGE.

De werkgever is aan de werknemer geen
rente verschuldigd over het gedeelte
van het loon dat hij als bedrijfsvoorheffing en sociale-zekerheidsbijdrage
inhoudt (1). (Art. 10 Wet Bescherming
Loon.)

(CRAB T. GILLIAMS)

(A.R. nr. 5473)
6 februari 1987 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en Nelissen Grade.
(1) Cass., 10 maart 1986, A.R. nr. 5074
(A.C., 1985-86, nr. 440) met noot, en 17 nov.
1986, A.R. nr. 7519, supra, nr. 167.

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T, MARCOS)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7687)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 november 1984
door het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 130, inzonderbeid
1, §§ 1 en 2, tweede en derde lid, 131, 185
van het koninklijk besluit van 20 december 1983 (lees 1963) betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid (die teksten
als gewijzigd en aangevuld bij artikel 2
van het koninklijk besluit van 18 februari 1965, artikel 1 van bet koninklijk besluit van 4 mei 1973 en artikel 4 van bet
koninldijk besluit van 26 april 1976), 22,
23, 28, 29, 84, 86 van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 inzake werkloosheid
(die teksten als gewijzigd bij de artikelen 3, 8 en 9 van bet ministerieel besluit
van 1 december 1978) en 97 van de
Grondwet,

---~--~T
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doordat het arrest, ter bevestiging van
de beslissing van de eerste rechter, en in
tegenstelling tot de beslissing van eisers
regionale inspecteur, zegt dat verweersters onvoiledige dienstbetrekking van 8
september tot 13 oktober 1982 haar uitsluiting van werkloosheidsuitkering voor
de periode van 8 september 1982 tot 7
december 1982 niet kan verantwoorden,
op grond dat de in het middel aangewezen bepalingen van artikel 130, § 2, tweede en derde lid, van het organiek koninklijk besluit betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid ten deze niet
van toepassing zijn; dat verweerster immers, gelet op de in het middel aangewezen artikelen 28 en 29, 1°, van het ministerieel besluit van 4 juni 1964, door haar
onvoiledige dienstbetrekking van 8 september 1982 tot 13 oktober 1982, als dusdanig het voordeel van haar oorspronkelijke inschrijving als aanvrager van een
voiledige dienstbetrekking niet heeft verloren; dat zij derhalve haar recht op vergoeding heeft behouden en dat zij, bij
het einde van die onvoiledige prestaties,geen nieuwe aanvraag hoefde in te dienen en zich evenmin opnieuw als werkzoekende hoefde te Iaten inschrijven,
terwijl, eerste onderdeel, werkloosheidsuitkering in beginsel maar wordt
toegekend in geval van werkloosheid in
een voiledige dienstbetrekking; dat artikel 130, § 2, van voornoemd organiek koninklijk besluit evenwel van die regel afwijkt en zegt dat een werknemer met
onvoiledige dienstbetrekking binnen bepaalde grenzen en mits de voorgeschreven vormvereisten worden nageleefd,
werkloosheidsuitkering kan genieten; ten
deze niet wordt betwist dat verweerster
van 8 september 1982 tot 13 oktober 1982
een dergelijke dienstbetrekking uitoefende, zonder evenwel vooraf aan de vormvoorschriften van voornoemd artikel 130,
§ 2, te hebben voldaan; het arrest, derhalve, door op grond van de artikelen 28 en
29 van het ministerieel besluit van 4 juni
1964 te zeggen dat zij door die onvoiledige dienstbetrekking het voordeel van
haar inschrijving op 7 mei 1981 als werkzoekende niet heeft verloren en dat zij
bijgevolg haar recht op vergoeding heeft
behouden, en door op grond van die motieven de toepassing, in dit geval, van artikel 130, § 2, van voornoemd organiek
koninklijk besluit te hebben afgewezen,
de in het middel aangewezen bepalingen
schendt en inzonderheid die wettelijke
bepaling, en derhalve niet naar recht is
verantwoord;
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subsidiair, tweede onderdeel, hoewel
de werkloze om werkloosheidsuitkering
te ontvangen, geldig ingeschreven moet
blijven als werkzoekende, een dergelijke
inschrijving evenwel als dusdanig niet
impliceert dat hij voldoet aan aile voorwaarden om die uitkering te kunnen genieten; daaruit volgt dat het arrest, dat
nergens erop wijst dat verweerster de
voorwaarden vervulde om v66r 8 december 1982 een werkloosheidsuitkering te
kunnen genieten en evenmin dat zij,
overeenkomstig voornoemd artikel 185
van het organiek koninklijk besluit, een
aanvraag om werkloosheidsuitkering zou
hebben ingediend, hetzij op het ogenblik
dat zij zich als werkzoekende heeft ingeschreven, hetzij achteraf maar v66r zij
de onvoiledige dienstbetrekking heeft
aangenomen, en dat gegrond is op de bewering dat verweerster, nu zij door het
aannemen van een onvoiledige dienstbetrekking het voordeel van haar inschrijving als werkzoekende niet heeft verloren, haar recht op vergoeding heeft
behouden, aan die inschrijving gevolgen
toekent die zij als dusdanig niet kan
hebben en derhalve zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt (schending van
aile in het middel aangewezen wettelijke
bepalingen) :
Wat het eerste onderdeel betreft:
In zoverre het middel schending
van artikel 130, § 2, van het koninklijk besluit van 20 december 1963
aanvoert:
Overwegende dat het arrest beslist dat, aangezien verweerster het
voordeel van haar inscnrijving als
aanvrager voor een volledige dienstbetrekking tijdens en na de uitoefening van een onvolledige dienstbetrekking heeft behouden, artikel
130, § 2, van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 betreffende
arbeidsvoorziening en werkloosheid
op haar niet van toepassing was;
Overwegende dat, hoewel de
werknemer die als aanvra&er van
een volledige dienstbetrekking 1s ingeschreven en die een onvolledige
dienstbetrekking heeft aangenomen,
daardoor niet het voordeel van die
inschrijving verliest, daaruit evenwei niet volgt dat het toekennen van
werkloosheidsuitkering
aan
die
werknemer tijdens en na zijn onvol-
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WORDEN INGESTELD - BURGERLIJKE ZAKEN
ledige dienstbetrekking, niet onder- OORSPRONKELIJKE ElSER MINDERJARIG
worpen is aan de bij dat artikel 130,
BIJ HET INSTELLEN VAN DE VORDERING § 2, bepaalde voorwaarden;
VERTEGENWOORDIGD DOOR ZIJN MOEDER MEERDERJARIG GEWORDEN VOORDAT DE
Dat het arrest, door te beslissen
OORSPRONKELIJKE
VERWEERDER
ZIJJ:\T
dat « het feit dat (verweerster) het
VOORZIENING HEEFT INGESTELD - VOORZIEvoordeel van haar inschrijving op 7
NING GERICHT TEGEN DE MOEDER.
mei 1981 als aanvrager van een volledige dienstbetrekking (...) blijft behouden, tot gevolg heeft dat (ver- 2° WERKLOOSHEID - GERECHTIGDEN STAGE - JONGE WERKNEMER, GEZINSHOOFD
weerster) tijdens haar dienstbetrek- WERK INGEVOLGE EEN OVEREENKOMST
king haar recht op vergoeding beVOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN hield, met als enige beperking dat
STAGETIJD.
het loon en de uitkering voor de dagen waarop zij heeft gewerkt, niet 1" Wanneer, in burgerlijke zaken, de oormogen worden samengenoten ,, en
spronkelijke eiser, die ten tijde van
het instellen van de vordering minderdat artikel 130, waarop de verschuijarig was, en voor de feitenrechter
ving naar 8 december 1982 van de
door zijn moeder werd vertegenwoortoelating tot uitkering was gegrond,
digd, meerderjarig is geworden voorten deze niet van toepassing was,
de oorspronkelijke verweerder zijn
dat
artikel 130, § 2, van het koninklijk
voorziening heeft ingesteld, is die voorbesluit van 20 december 1963
ziening niet ontvankelijk, in zoverre
schendt;
zij tegen de moeder is gericht (1).
Dat het onderdeel in die mate ge2" Art. 124, tweede lid, Werlcloosheidsbegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigd arrest;
gelet op artikel 1017, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de
zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
9 februari 1987 - a• kamer - Voorzitter: de h. Bosly, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Simont en Draps.

sluit, als gewijzigd bij KB. van 12
april 1983 (2), dat bepaalde dat de in
het eerste lid, :1', van dat artikel bedoelde periode wordt verlengd met de
duur van de tijdens de maanden juli,
augustus of september uitgevoerde
overeenlcomst voor tewerkstelling van
studenten, wanneer de student tijdens
die tewerkstelling onttrokken is aan
de toepassing van de wet van 27 juni
1969, maakte geen onderscheid naargelang de tewerkstellingsovereenkomst
al dan niet was uitgevoerd v66r de
aanvang van de staget1jd.

.

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. STEINFELD)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7692)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 december 1985 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
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1° VOORZIENING IN CASSATIE -

PERSONEN TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN

{1) Cass., 20 juni 1985,
(A.C., 1984-85, nr. 638).

A.R.

nr.

7264

{2) De vermelde bepaling vormt thans bet
derde lid van art. 124 Werkloosheidsbesluit, gewijzigd bij K.B. 15 juli 1985.
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Over het middel van niet-ontvankelijkheid dat, overeenkomstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wethoek, ambtshalve door het openbaar
ministerie is opgeworpen tegen het
cassatieberoep, in zoverre het gericht is tegen Martha Steinfeld, en
hieruit is afgeleid dat deze, bij het
instellen van het cassatieberoep,
geen hoedanigheid meer bezat om
haar meerderjarig geworden dochter, Christine Steinfeld, in rechte te
vertegenwoordigen :
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat Martha Steinfeld voor de
feitenrechter enkel is opgetreden als
vertegenwoordiger van haar minderjarige dochter, Christine Steinfeld,
en dat deze meerderjarig is geworden; dat Martha Steinfeld derhalve
geen hoedanigheid meer bezat om
haar dochter in rechte te vertegenwoordigen;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 124 en inzonderheid 124,
eerste lid, 3", en tweede lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, als gewijzigd en aangevuld bij
artikel 1 van het koninklijk besluit van
12 april 1983, van de artikelen 2, inzonderheid eerste en derde lid, van voornoemd koninklijk besluit van 12 april
1983, 2, 3, 5 en 7 van het koninklijk besluit van 30 maart 1982 betreffende de
toekenning van wachtuitkeringen aan
jonge werknemers, niet-gezinshoofden
die hun studies beiHndigd hebben, en,
voor zoveel nodig, schending van artikel
124 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid en inzonderheid
artikel 124, eerste lid, 3", als gewijzigd en
aangevuld bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 oktober 1968, artikel 1,
2", van het koninklijk besluit van 24 december 1980 en artikel 1, 1" van het koninklijk besluit van 7 juni 1982, zoals dat
is ingevoegd in fine van voornoemd artikel 124, en schending van de artikelen 2,
3, 5 en 7 van voornoemd koninklijk besluit van 30 maart 1982 betreffende de
toekenning van wachtuitkeringen aan
jonge werknemers, niet-gezinshoofden
die hun studies beiHndigd hebben, en
van artikel 97 van de Grondwet,
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doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat verweerster einde juni 1983
een volledige studiecyclus had beeindigd,
krachtens een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten van 1 augustus 1983 tot 29 augustus 1983 heeft gewerkt, zich op 30 augustus 1983 als
werkzoekende liet inschrijven en op 23
februari 1984 werkloosheidsuitkering
heeft aangevraagd, met bevestiging van
het beroepen vonnis beslist dat verweerster met ingang van 23 februari 1984
recht heeft op werkloosheidsuitkering,
op grand dat, « hoewel overeenkomstig
de tekst van artikel 124 de wachttijd bepaald bij artikel 124, 3", wordt verlengd
met de duur van de overeenkomst voor
tewerkstelling van studenten die tijdens
die termijn is uitgevoerd, men niet inziet
waarom de volledig verlopen termijn van
150 dagen zou moeten worden verlengd
met de duur van de tewerkstelling als
student die v66r die periode van 150 dagen is uitgevoerd »,
terwijl de jonge werknemer - al dan
niet gezinshoofd - die achttien jaar of
ouder is en zijn studie heeft beeindigd,
om werkloosheidsuitkering te kunnen
genieten, moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 124 van het in het middel aangewezen koninklijk besluit, en
derhalve v66r zijn aanvraag om werkloosheidsuitkering, hetzij moet hebben
gewerkt, hetzij zijn ingeschreven als
werkzoekende gedurende ten minste 150
werkdagen, waarbij die wachttijd wordt
verlengd met de duur van de overeenlwmst voor tewerkstelling van studenten
uitgevoerd gedurende de maanden juli,
augustus of september; in die tekst geen
enkel onderscheid wordt g"!maakt naargelang die prestaties al dan niet tijdens
de wachttijd zijn uitgevoerd; daaruit
volgt dat het arrest, door te beslissen
dat, nu ten deze verweersters werk
ltrachtens de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten v66r de datum
van haar inschrijving als werkzoekende
is uitgevoerd, er geen reden is om de volledig verlopen termijn van 150 dagen te
verlengen met de duur van de tewerkstelling als student, die v66r die periode
van 150 dagen is uitgevoerd, artikel 124
van het in het middel aangewezen ko- .
ninklijk besluit schendt (primair als gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk
besluit van 12 april 1983 en subsidiair in
zijn vroegste versie) door de toepassing
van de in die tekst vastgelegde regel afhankelijk te stellen van een voorwaarde
die daarin niet is vervat, en derhalve
niet naar recht is verantwoord (schen-
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ding van alle in het middel aangewezen
bepalingen en inzonderheid van genoemd artikel 124) :
.
.
Overwegend~ dat ~et m1ddel met
aangeeft waaru~. art1kel 97 van de
Grondwet zou ZIJn geschonden;
Dat het middel dienaangaande
niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat de eerste verweerster, die
op 10 mei 1964 is geboren, op 30 juni 1983 een volledige studiecyclus
heeft beEHndigd; dat zij, na van 1 tot
29 augustus 1983 een overeenkomst
voor tewerkstelling van studenten te
hebben uitgevoerd zonder onderworpen te zijn aan het stelsel van de sociale zekerheid der loonarbeiders,
zich op 30 augustus 1983 als werkzoekende heeft ingeschreven en op
23 februari 1984 werkloosheidsuitkering heeft gevraagd; dat zij pas vanaf 22 maart 1984 recht heeft gekregen op werkloosheidsuitkering, nu
eiser van oordeel was dat de wachttijd, bedoeld in artikel 124, eerste
lid, 3°, van het koninklijk besluit
van .20 dece;m~er 1963 betreffen~e
arbe1dsvoorz1enmg en werklooshe1d,
met de duur v~n de overeenkom~t
voor tewerkstelhng van studenten IS
verlengd;
Dat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, beslist dat
de eerste verweerster vanaf 23 februari 1984 recht heeft op werkloosheidsuitkering, nu het arbeidshof
van oordeel is dat << hoewel overeenkomstig de tekst van artikel 124 de
wachttijd bepaald bij artikel 124, 3°,
wordt verlengd met de duur van de
overeenkomst voor tewerkstelling
van studenten die tijdens die termijn is uitgevoerd, men niet inziet
waarom de volledig verlopen termijn van 150 dagen zou moeten worden verlengd met de duur van de tewerkstelling als student die v66r die
periode van 150 dagen is uitgevoerd »;
Overwegende dat uit artikel 124
van het koninklijk besluit van 20 december 1963, zoals dat op het ogenblik van de feiten van kracht was
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en zoals het bij koninklijk besluit
van 12 april 1983 is gewijzigd, blijkt
dat jonge werknemers die hun studies hebben beEHndigd, gerechtigd
zijn op werkloosheids- of wachtuitkering, met name op voorwaarde
dat zij, indien zij de leeftijd van 18
jaar hebben bereikt, gedurende ten
minste 150 werkdagen, ofwel arbeid
in loondienst hebben verricht, ofwel
ingeschreven geweest zijn als werkzoekende;
Dat, naar luid van het tweede lid
van dat artikel, die periode van arbeid in loondienst of inschrijving als
werkzoekende « wordt verlengd met
de duur van de overeenkomst voor
tewerkstelling van studenten, uitgevoerd gedurende de maanden juli,
augustus of september, wanneer de
student tijdens die tewerkstelling
onttrokken is aan de toepassing van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders »;
Dat die tekst geen onderscheid
maakt naargelang de overeenkomst
voor tewerkstelling van studenten al
dan niet is uitgevoerd v66r de aanvang van de minimumperiode tijdens welke de jonge werknemer arbeid in loondienst moet hebben
verricht of als werkzoekende moet
ingeschreven zijn geweest; dat de
jonge werknemer, om derhalve gerechtigd te zijn op werkloosheidsuitkering of wachtuitkering, derhalve
ofwel arbeid in loondienst moet hebben verricht, of als werkzoekende
ingeschreven moet zijn geweest tijdens een periode van ten minste 150
werkdagen en een aantal dagen gelijk aan de duur van de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten;
Dat het arrest door te beslissen
dat die minimurr{periode niet moest
worden verlengd met de duur van
de door de eerste verweerster uitgevoerde overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, op grond dat
de uitvoering van de overeenkomst
aan die periode voorafgaat, de in
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het middel aangewezen wettelijke
bepalingen, met uitzondering van
artikel 97 van de Grondwet, schendt;
Dat het middel in die mate gegrond is;

(RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN T. NEVE DE MEVERGNIES)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7694)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigd arrest;
gelet op artikel1017, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de
zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
9 februari 1987 - 3" kamer - Voorzitter: de h. Bosly, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Simont.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 maart 1985 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 12, § 2, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en 37, § 1, van het
koninklijk besluit van 19 december 1967
houdende algemeen reglement in uitvoering van voornoemd koninklijk besluit
nr. 38,

doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat verweerster in mei 1979 de
toepassing van artikel 37, § 1, van het koninklijk besluit van 19 december 1967
had aangevraagd, zegt dat verweersters
rechtsvordering tot terugbetaling van de
Op dezelfde dag heeft het Hof, op een voor- bijdragen die zij voor het jaar 1978 had
ziening tegen een arrest van het Hof van Be- betaald, gegrond is, het middel verwerpt
roep te Luik van 26 maart 1985, een arrest in waarin eiser betoogde dat die vordering
dezelfde zin gewezen, in zake dezelfde eiser geen terugvverkende kracht kon hebben
tegen Pastorino, A.R. nr. 7691.
en hoe dan ook slechts gold voor bijdragen die op het ogenblik van de vordering
nog niet betaald waren, en zijn beslissing hierop grondt dat eiser door dat
middel een voorwaarde toevoegde die in
de wettelijke tekst niet voorkomt, dat in
Nr. 342
die tekst geen termijn voor het indienen
van de aanvraag tot vrijstelling, bedoeld
in voornoemd artikel 37, § 1, is bepaald,
3• KAMER - 9 febmari 1987
en dat niets de toepassing van die bepaling met terugvverkende kracht belet, nu
zelf de bijdragen voor het laatste
SOCIALE ZEKERHEID - ZELFSTANDI- eiser
kwartaal 1978 niet vordert, hoewel de
GEN - BIJDRAGEN - VRIJSTELLING - GEvrijstelling pas in mei 1979 is aangeHUWDE VROUWEN, WEDUWEN EN STUDENTEN
vraagd,
- VEREISTEN.
terwijl, eerste onderdeel, artikel 37, § 1,
Het verlenen van de vrijstelling van bij- van het koninklijk besluit van 19 decemdragen, als bepaald ten voordele van ber 1967, dat verweerster de mogelijkgehuwde vrouwen, weduwen en stu- heid bood om gelijkstelling aan te vradenten wier bedrijfsinkomsten een be- gen met de personen aangewezen in
paald bedrag niet overschrijden, is niet artikel 12, § 2, van het koninklijk besluit
afhankelijk van de voorwaarde dat de nr. 38 van 27 juli 1967, aan die aanvraag
aanvraag tot vrijstelling binnen een geen enkele terugvverkende kracht verbepaalde tijd is ingesteld of geen be- leent, het feit dat eiser geen bijdragen
trekking heeft op reeds betaalde bij- heeft gevorderd, die v66r het indienen
dragen. (Art. 37, § 1, K.B. 19 dec. 1967 van de aanvraag verschuldigd waren
houdende algemeen reglement ter uit- maar nog niet betaald zijn, aan die aanvoering van Sociale-Zekerheidswet vraag niet een terugwerkende kracht
Zelfstandigen - K.B. nr. 38 van 27 juli · verleent, die haar in genoemd artikel 37,
1967.)
§ 1, ruet wordt verleend; het arrest der-
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halve, door aldus te beslissen en zijn beslissing daarop te gronden, artikel a7,
§ 1, van het koninklijk besluit van 19 december 1967 schendt;
tweede onderdeel, artikel 37, § 1, van
het koninklijk besluit van 19 december
1967, zelfs in de onderstelling dat het de
toekenning van terugwerl{ende kracht
aan de aanvraag tot vrijstelling van het
betalen van bijdragen mogelijk maakt
voor de bijdragen die in het verleden
verschuldigd waren maar nog niet zijn
betaald, niet bepaalt dat die aanvraag tot
gevolg heeft dat een betaling ·die verschuldigd was op het ogenblik dat ze is
verricht, met terugwerkende kracht een
onverschuldigde betaling wordt die kan
worden teruggevorderd, nu een dergelijk
recht tot terugvordering niet volgt uit de
gelijkstelling met de personen bedoeld in
artikel 12, § 2, van het koninklijk besluit
nr. 38 van 27 juli 1967; het arrest derhalve, door aldus te beslissen en zijn beslissing daarop te gronden, de artikelen 12,
§ 2, van het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 en 37, § 1, van het koninklijk
besluit van 19 december 1967 schendt;
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geen enkele bijdrage verschuldigd is
terwijl de vrijstelling in mei 1979 is
aangevraagd, en door derhalve eiser
te veroordelen tot terugbetaling van
de bij dragen die verweerster voor
1978 heeft gestort, de in het middel
aangevoerde wettelijke bepalingen
niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
9 februari 1987 - a• kamer - Voorzitter : de h. Bosly, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Bayart.

Wat de W.•~e onderdelen samen
betreft:
Overwegende dat, ingevolge artikel 37, § 1, van het koninklijk besluit
van 19 december 1967 houdende al- Nr. a4a
gemeen reglement van het sociaal
statuut der zelfstandigen, de ondera• KAMER - 9 februali 1987
worpenen bedoeld in die bepaling,
wanneer hun bedrijfsinkomsten die
als basis moeten dienen voor de be- 1° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
rekening van de bijdragen van een
- WE'ITEN VAN POLITIE EN VEILIGHEID bepaald j aar, niet een bepaald beARBEIDSOVEREENKOMST - BEDIENDEN
drag bereiken, voor dat jaar kunnen
ART. 82 ARBE!DSOVEREENKOMSTENWET
vragen gelijkgesteld te worden met
AARD VAN DIE BEPALING.
de personen die, in dat geval, krachtens artikel 12, § 2, van het konink" 2° ARBEIDSOVEREENKOMST - BElijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
DIENDEN - ART. 82 ARBEIDSOVEREENKOMgeen enkele bijdrage verschuldigd
STENWET - AARD VAN DIE BEPALING.
zijn;
en 2" Art 82 ArbeidsovereenkomstenOverwegende dat noch artikel 27, 1• wet
is dwingend in zoverre het de mi§ 1, van het koninklijk besluit van
nimumopzeggingstermijn vaststelt en
19 december 1967 noch enige andere
ook in zoverre het bepaalt dat, wanwettelijke bepaling het verlenen van
neer het jaarlijks loon de in § 3, eerste
lid, van dat artikel bepaalde bedragen
die vrijstelling onderwerpen aan de
overschrijdt, de door de werkgever en
voorwaarde dat de aanvraag binnen
de bediende in acht te nemen opzegeen bepaalde tijd is ingesteld of
gingstermijnen, bij ontstentenis van
geen betrekking heeft op reeds beovereenkomst gesloten ten vroeg:;te op
taalde bijdragen;
het ogenblik waarop de opzegging
Dat het arrest, door te beslissen
wordt gegeven, door de rechter worden
vastgesteld; als dusdanig Ievert ~ie be.dat vex:weerster voor het jaar 1978
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paling een wet van politie en veiligheid op in de zin van art. 3, eerste lid,
B.W. (1).

(WETHEY T. « I.T.T. EUROPE INC. • VENNOOTSCHAP NAAR AMERIKAANS RECHT [STAAT
DELAWARE])
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7717)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 januari 1985 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 39, § 1, 82
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten en 3, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat ten deze moet worden uitgemaakt welke wet de partijen hebben willen toepassen op hun arbeidsbetrekkingen, met dien verstande dat de Belgische
wetten van politie en veiligheid dwingend moeten worden toegepast, en na
verder in feite te hebben besloten dat de
partijen hun arbeidsbetrekkingen onder
het Engelse recht hebben willen doen
vallen, beslist « dat niet wordt betwist
dat (eiser) op grond van de Engelse wet
recht zou hebben gehad op een maximumvergoeding gelijk aan drie maanden
loon en op een maximumvergoeding wegens opheffing van betrekking (redundancy payment) gelijk aan 3.600 pond
sterling; dat die twee vergoedingen samen minder bedragen dan de opzeggingsvergoeding die de vennootschap
(aan eiser) heeft betaald; dat die vergoeding (4.675.985 frank) derhalve voldoende
is ten aanzien van de Engelse wet; dat
de ancienniteit, die in aanmerking moet
worden genomen om de opzeggingstermijn vast te stellen voor een werknemer
die, zonder onderbreking van de arbeidsprestaties, van het ene filiaal naar het
andere binnen dezelfde groep wordt
overgeplaatst, aile periodes moet dekken
tijdens welke hij voor die verschillende
vennootschappen werkte, ook al werden
die arbeidsprestaties in het buitenland
geleverd; dat ten deze de in aanmerking
(1) Cass., 3 juni 1985, A.R. nr. 7122
(A.C., 1984-85, nr. 595) en de cone!. van het
O.M. in Bull. en Pas., 1985, nr 595; Cass., 9 juni 1986, A.R. nr 7597 (A.C., 1985-86, nr 627).
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te nemen ancienniteit derhalve 38 jaar
bedraagt; dat de vennootschap, door een
vergoeding toe te kennen die gelijk is
aan 24 maanden loon (waarvan drie weken arbeidsprestaties in februari 1980),
wat overeenstemt met het bij artikel 82
van de wet van 3 juli 1978 voor een dergelijke ancienniteit bepaalde minimum,
in beginsel die bepaling heeft nageleefd
die een wet van politie en veiligheid is in
de zin van artikel 3 van het Burgerlijk
Wetboek »,

terwijl artikel 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, dat ten
deze van toepassing is, dwingend recht
is in zoverre het de minimumopzeggingstermijnen vaststelt en ook in zoverre het
bepaalt dat, wanneer het jaarlijks loon
250.000 frank overschrijdt (v66r de wijziging van dat bedrag bij artikel 4 van het
koninklijk besluit van 14 december 1984),
de door de werkgever en de bediende in
acht te nemen opzeggingstermijnen door
de rechter worden vastgesteld, bij ontstentenis van overeenkomst gesloten ten
vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven, die bepalingen
een wet van politie en veiligheid zijn in
de zin van artikel 3, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek; de rechter, ingevolge artikel 82, § 3, van de wet van 3 juli
1978, bij ontstentenis van overeenkomst,
zijn onaantastbare beoordelingsbevoegdheid moet uitoefenen om de opzeggingstermijn vast te stellen, met name gelet
op de belangen van beide partijen, op de
mogelijkheid voor de bediende om bij de
kennisgeving van de opzegging snel een
nieuw, passend en gelijkwaardig werk te
vinden, met name rekening houdend met
de leeftijd, de ancienniteit, de functie en
het loon van de bediende; zodat het arrest, dat beslist dat verweerster, door het
toekennen van een vergoeding die gelijk
is aan 24 maanden loon, wat het bij artikel 82 van de wet van 3 juli 1978 bepaalde minimum bij een dergelijke ancienniteit is, in beginsel heeft voldaan aan die
bepaling, die een wet van politie en veiligheid is in de zin van artikel 3 van het
- Burgerlijk Wetboek, eisers opzeggingstermijn vaststelt zoals verweerster oorspronkelijk had gedaan, zonder de onaantastbare beoordelingsbevoegdheid uit
te oefenen die artikel 82, § 3, van de wet
van 3 juli 1978 aan de rechter toekent
voor de vaststelling van de opzeggingstermijn en zonder, met name, acht te
slaan op de belangen van beide partijen,
op eisers mogelijkheden om een nieuw,
passend en gelijkwaardig werk te vinden, rekening houdend met zijn leeftijd,
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functie, loon en ancienniteit, maar enkel
vaststelt dat de door verweerster toegekende vergoeding, aangezien zij niet lager is dan het minimum bepaald bij artikel 82, voldoende is, aldus alle in het
middel aangewezen bepalingen schendt
en inzonderheid artikel 82, § 3, van de
Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli
1978:

Ovezwegende dat het arrest beslist « dat de (vezwerende) vennootschap, door een vergoeding toe te
kennen die gelijk is aan 24 maanden loon ( ...), wat het bij artikel 82
van de wet van 3 juli 1978 bepaalde
minimum is bij een dergelijke ancienniteit (38 jaar), in beginsel heeft
voldaan aan die bepaling die een
wet van politie en veiligheid is in de
zin van artikel 3 van het Burgerlijk
Wetboek »;
Ovezwegende dat artikel 82 van
de Arbeidsovereenkomstenwet van 3
juli 1978 dwingend recht is, in zoverre het de minimumopzeggingstermijnen vaststflt en ook in zoverre
het bepaalt dDt, wanneer het jaarlijks loon het bedrag bepaald in § 3,
eerste lid, overschrijdt, de door de
werkgever en de bediende in acht te
nemen opzeggingstermijn, bij ontstentenis van overeenkomst gesloten ten vroegste op het ogenblik
waarop de opzegging wordt gegeven,
door de rechter worden vastgesteld;~
dat die bepalingen een wet van politie en veiligheid zijn in de zin van
artikel 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
Dat het Arbeidshof zich derhalve
niet kon beperken tot de vaststelling
dat de door de werkgever vastgestelde opzeggingstermijn de bij de wet
vastgestelde minimumtermijn was
voor een bediende met eisers ancienniteit, maar, bij ontstentenis
van overeenkomst tussen de partijen gesloten ten vroegste op het
ogenblik waarop de opzegging was
gegeven, zelf de duur van de opzeggingstermijn moest vaststellen, rekening houdend met de gegevens
van de zaak;
Dat het arbeidshof, door die beoordelingsbevoegdheid niet uit te oe-
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fenen, de in het middel aangewezen
wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Over het eerste onderdeel van het
tweede middel, ...

Dat dit onderdeel gegrond is;
Over het derde middel, ...

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, zonder het tweede onderdeel van het tweede middel
te moeten onderzoeken dat tot geen
ruimere vernietiging kan leiden,
vernietigt het bestreden arrest, in
zoverre het arbeidshof niet zelf de
duur van de opzeggingstermijn
heeft vastgesteld en in het loon niet
de vergoedingen « area cost allowance » en « grand father » genaamd,
heeft begrepen; 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; vezwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Luik.
9 februari 1987 - 3" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Bosly, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Gryse en Kirkpatrick.
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2° VOORZIENING
STRAFZAKEN -

IN

CASSATIE

AFSTAND.

1" Niet ontvankelijk is de voorziening

van de voor het strafgerecht tussengekomen partij indien zij niet is betekend aan de partij waartegen zij is gericht (1).
2" Wanneer een tussengekomen partij

zich in cassatie heeft voorzien en, zonder berusting, van haar voorziening atstand doet, op grond dat de beslissing
waartegen zij is gericht geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 Sv.,
verleent het Hof daarvan geen akte indien het vaststelt dat die beslisisng
toch een eindbeslissing is (2).
(ROOVERS, ANTHIN N.V., ANTHIN P.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 49)
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Dat er geen aanleiding is om akte
van de afstand te ver lenen;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de eisers, tussenkomende partijen, hun voorziening hebben doen betekenen aan
het openbaar ministerie;
·
Dat de voorzieningen mitsdien
niet ontvankelijk zijn;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.
10 februari 1987 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Hou:
! tekier.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 mei 1985 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelNr. 345
ling;
Overwegende dat, bij akte neerge2• KAMER - 10 februari 1987
legd ter griffie van het Hof op 4 februari 1986, mr. Adolf Houtekier,
advocaat bij het Hof, namens de ei- 1° UITLEVERING - BENELUX·UITLEVERINGSVERDRAG, ART. 20 - OVERDRACHT VAN
ser Augustinus Roovers, handelend
IN BESLAG GENOMEN VOORWERPEN - BEvoor zichzelf en voor de N.V. Anthin
SLISSING VAN DE RAADKAMER EN VAN DE
en de P.V.B.A. Anthin, afstand zonKAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
der berusting doet van de voorzieAARD.
ning, gezien het arrest tegen eiser
bij verstek is gewezen en eiser te- 2°0NDERZOEKSGERECHTEN - BEgen dit arrest verzet voor de kamer
SLISSING BIJ VERSTEK - VERZET.
van inbeschuldigingstelling heeft
aangetekend, zodat het cassatiebeVERZET - ONDERZOEKSGERECHTEN
roep van eiser voorbarig en niet ont- 3° BESLISSING
BIJ VERSTEK.
vankelijk is;
Overwegende dat tegen het be- 1" Wanneer de raadkamer en, in hoger
berot;p. de kamer van inbeschuldigingstreden verstekarrest geen verzet
stellmg overeenkomstig artikel 20 van
kan worden gedaan; dat dit arrest
het Benelux-Uitleveringsverdrag van
mitsdien een eindbeslissing is in de
27 juni 1962 beslissen over de overzin van artikel 416 van het Wetboek
dracht van in beslag genomen voorvan Strafvordering;
weipen, treden zij niet op als vonnisgerecht maar als onderzoeksgerecht
Nota's arrest nr. 344:

(1) Cass.,

22

okt.

1985,

(1).

A.R.

nr.

9934

(A.C., 1985-86, nr. 119).

(2) Cfr. Ca)ss., 2 sept. 1986, A.R. nr. 207 (A.C.,
supra, nr. 1 .

1----------------Nota arrest nr. 345 :
(1) Cfr. Cass., 24 jan. 1984, A.R. nr. 8476
(A.C., 1983-84, nr. 272).

1
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2" en 3" Tegen een bij verstek gewezen

beslissing van een onderzoeksgerecht
staat verzet slechts open wanneer dat
rechtscollege beslist als vonnisgerecht
en de beslissing het karakter heeft
van een eigenlijk vonnis in de zin van
artikel 97 Gw.
(ROOVERS, ANTHIN N.V., ANTHIN P.V.B.A.)

ARREST

(A.R. nr. 654)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 mei 1986 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel, afgeleid uit de schen- ·
ding van de artikelen 97 van de Grandwet, 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, ondertekend
op 4 november 1950 te Rome, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 20.2,
44 van het Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken
tussen het Koninkrijk Belgie, het GrootHertogdom Luxemburg en bet Koninkrijk der Nederlanden, ondertekend te
Brussel op 27 juni 1962 en goedgekeurd
bij de wet van 1 juni 1964, 151, 187, 208
van bet Wetboek van Strafvordering gewijzigd bij de wetten van 9 maart i908
27 februari 1956, 10 juli 1967 en 15 junl
1981, 2, 1047 van het Gerechtelijk Wethoek en 11 van de wet van 15 maart 1874
op de uitleveringen, en uit de miskenning van het recht van verdediging,
. doordat bet bestreden arrest bet door
de eisers ingestelde verzet tegen het arrest van 13 mei 1986 (lees : 21 mei 1985)
van de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Antwerpen niet ontvankelijk verklaart, op de
gronden dat ingevolge een rogatoire
commissie van de rechter-commissaris
belast met de behandeling in strafzaken
te Amsterdam van 1 november 1984 in
Belgie op 19 november 1984 bij de N.V.
Anthin te Turnhout een huiszoeking
werd verricht en er een aantal klasseurs
met diverse losse bescheiden in beslag
genomen werden; dat, na de bezwaren
van de derde-houder en/of beweerde
rechthebbenden, namelijk Augustinus
Roovers, de N.V. Anthin en de P.V.BA.
Anthin, te hebben gehoord, de raadka-
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mer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout op 18 januari 1985 de
overdracht van deze stukken aan de verzoekende partij heeft bevolen, mits de eisers ~edurende een maand in de gelegenheid zou worden gesteld om op eigen
kosten fotokopie te nemen van de dokumenten .waarvan zij fotokopie wensen,
dat de e1sers tegen deze beschikking hoger beroep (verzet) instelden, doch dat
zij evenmi~. a!s hun raadsman, terwijl ze
nochtans ~~J~Ig van de vaststelling der
z.aak verwitt1gd werden, op de terechtzittmg. van de kamer van inbeschuldigingstellmg van 21 mei 1985 zijn verschenen;
d~t d~ hogere beroepen aldus, bij afweZigheid van de eisers, ontvankelijk doch
ongegrond werden verklaard op 21 mei
1985; dat op 22 mei 1985, te 16 uur 55 de
eisers een verzetakte deden beteke~en
en dezelfde dag ook een cassatieberoep
instelden tegen de voormelde beschikking van 21 mei 1985; dat het recht van
tussenkomst ten opzichte van de eisers
geregeld wordt in artikel 20, 2", van bet
Benelux-Uitleveringsverdrag dat de tussenkomst van derden voor de raadkamer
in een procedure tot goedkeuring van
overdracht van in beslag genomen stukken toelaat; dat de eisers tegen de beschikking van de raadkamer boger beroep konden instellen en dit ook deden·
dat de procedure voor de kamer van in~
beschuldigingstelling, ten deze als onderzoeksgerecht in boger beroep het rechtsmiddel van « verzet » tegen 'de beschikking van de kamer van inbeschuldigingstelling niet kent ten behoeve van een
derde belanghebbende;
terwijl, eerste onderdeel, de eisers in
hun eerste appelconclusie, neergelegd op
18 maart. 1985 (stuk 21), uitdrukkelijk
staande h1elden dat verzet tegen beslissingen bij verstek gewezen door onderzoeksgerechten, wanneer deze beslissen
als vonnisgerecht, toegelaten is; dat de
onderhavige beslissing over de rechten
van de opposanten ter zake de doorzending van stukken en vo01werpen aan
een vreemde mogendheid een rechterlijke beslissing is in betwiste zaken en
niet enkel van regeling van procedure;
dat uit bet stilzwijgen van de wet ter zake niet kan worden besloten tot de onmogelijkheid verzet in te stellen; dat bet
bestreden arrest het verzet van de eisers
niet ontvankelijk verklaart zonder op dit
omstandig verweer te
antwoorden
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
tweede onderdeel, de eisers gerechtigd
worden te verschijnen en tussen te ko-

~,-__ -~~---~-r

1~-----l __

Nr. 345

HOF VAN CASSATIE

771

men als beklaagde en als derde-houders kende partij worden overgedragen;
en rechthebbenden voor de raadkamer dat zij de teruggave kan bevelen
en voor de kamer van inbeschuldiging- van voorwerpen die niet rechtstelling; dat zij zulks gedaan hebben streeks betrekking hebben op het
voor de raadkamer, voor dewelke zij hun
reclamaties en terugvorderingen hebben feit dat de verdachte wordt ten laste
Iaten gelden, die werden afgewezen; dat gelegd, en in voorkomend geval bedientengevolge zowel de raadkamer als slist op bezwaren van derden, die
de kamer van inbeschuldigingstelling, bij houder waren van het voorwerp, of
arrest bij verstek geveld op 21 mei 1985, van andere rechthebbenden;
door zich over deze reclamaties en terugOverwegende dat de raadkamer
vorderingen uit te spreken, niet beslist
hebben over een regeling der procedure, en in hoger beroep de kamer van inmaar integendeel een beslissing hebben beschuldigingstelling door die bepageveld die de aard heeft van een werke- lingen niet worden bekleed met het
lijk vonnis in betwiste zaken, zodat het recht civielrechtelijke betwistingen
verzet, door de eisers ingesteld tegen het 'te beslechten, waartoe de vorderinarrest van 21 mei 1985, wel ontvankelijk
was, en het feit dat dit rechtsmiddel door gen van derden aanleiding zouden
het Verdrag niet voorzien is, daaraan kunnen geven; dat het onderzoeksgeen afbreuk doet (schending van de ar- gerecht binnen zijn duidelijk afgetikelen 20.2, 44 van het Verdrag van 27 lijnde bevoegdheid alleen onderjuni 1962, 11 van de wet van 15 maart zoekt of de rechten van derden
1874, 151, 187, 208 van het Wetboek van kunnen worden benadeeld, doordat
Strafvordering, 2 en 1047 van het Ge- de in beslag genomen voorwerpen
rechtelijk Wetboek);
aan de verzoekende regering worderde onderdeel, het bestreden arrest, den overgegeven; dat de rol van het
door het door de eisers ingestelde verzet
tegen het arrest, op 21 mei 1985 door de onderzoeksgerecht een bewarend
kamer van inbeschuldigingstelling bij karakter heeft en, alhoewel zijn beverstek uitgesproken, niet ontvankelijk slissing van gerechtelijke aard is,
te verklaren, aan de eisers geen eerlijk het niet optreedt als vonnisgerecht,
proces geeft en het recht van verdedi- maar als onderzoeksgerecht;
ging miskent; dat immers dientengevolge
Overwegende dat de artikelen 6.1
de eisers in hun verweer over de grond
van de zaak, dat zij uitgebreid voor- van·· het Verdrag tot Bescherming
brachten in hun tweede en derde conclu- van de Rechten van de Mens en de
sies (stukken 20 en 22), ten onrechte niet Fundamentele Vrijheden en 1047
werden gehoord en hun daardoor een van het Gerechtelijk Wetboek ten
graad van jurisdictie ontnomen wordt deze geen toepassing vinden;
(schending van artikel 6.1 van het VerOverwegende dat tegen een bij
drag van 4 november 1950, en miskenning van het recht van verdediging), zo- verstek gewezen beslissing van een
dat het bestreden arrest de in het middel onderzoeksgerecht verzet slechts
aangewezen bepalingen schendt en alge- . mogelijk is wanneer deze rechtsmeen rechtsbeginsel miskent :
' macht beslist als vonnisgerecht en
Overwegende dat, overeenkomstig de beslisisng het karakter heeft van
de bepalingen van de artikelen 11 een werkelijk vonnis, wat ten deze
van de Uitleveringswet en 20.2 van niet het geval is;
Overwegende dat, nu de kwestieuhet Benelux-Uitleveringsverdrag, de
overdracht aan een vreemde autori- ze beslissing van het onderzoeksgeteit van op dezer verzoek in beslag recht het karakter heeft van een gegenomen voorwerpen onderworpen rechtelijke beslissing, de uitspraak
is aan de goedkeuring van de raad- van de raadkamer vatbaar is voor
kamer van de rechtbank van de hoger beroep voor de kamer van inplaats waar de huiszoeking en de in- beschuldigingstelling, in de vorm en
beslagneming hebben plaatsgevon- onder de voorwaarden omschreven
den; dat de raadkamer beslist of de in artikel 135 van het Wetboek van
in beslag genomen voorwerpen ge- Strafvordering, en de op hoger beheel of gedeeltelijk aan de verzoe- roep gewezen arresten van de ka-
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mer van inbeschuldigingstelling vat- 2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
baar zijn voor voorziening in cassa- ONTVANKELIJKHEID - STRAFVORDERING
- EEN ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEtie;
GENS TWEE MISDRIJVEN - MIDDEL DAT ENOverwegende dat het recht van de
KEL OP EEN VAN DIE MISDRIJVEN BETREKeisers om in de zaak tussen te koKING HEEFT - BESTAAN VAN HET ANDERE
men, niet werd betwist;
MISDRIJF AFGELEID UIT HET EERSTE.
Overwegende dat de eisers ten deze de wettelijke mogelijkheid had- 1• Indien de appelrechter de kwalificatie
van de feiten van de telastlegging, zoden, zowel in eerste aanleg als in
als die was vermeld in de akte waarhoger beroep, hun verdediging voor
door de zaak bij de eerste rechter aante brengen; dat, nu niet blijkt dat de
hangig werd gemaakt, gewijzigd heeft
eisers, in welke mate ook, werden
zonder dat hij de beklaagde daarvan
gehinderd in het vrijelijk voordraverwittigd heeft en zonder dat de begen van hun verdediging, hun recht
klaagde zich over de herkwalificering
heeft verdedigd of daartoe de gelegenvan verdediging niet werd miskend;
heid heeft gehad, is het recht van verOverwegende dat, nu het bestredediging van die beklaagde door die
den arrest geen vonnis is in de zin
rechter miskend (1).
van artikel 97 van de Grondwet, het
arrest dit artikel niet heeft kunnen 2" Wanneer wegens twee misdrijven een
schenden; dat de appelrechters door
enkele straf wordt uitgesproken en de
rechter het bestaan van het tweede
hun in het middel vermelde redenmisdrijf uit het eerste afleidt, is ontgeving het verweer van de eisers
vankelijk het middel dat betrekking
verwerpen en aldus hun conclusie
heeft op het eerste misdrijf (2).
beantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
(RADOUX, GROEP JOSI N.V., NATIONAAL VERBOND DER SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN
T. TEUGELS, ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ DER
OPENBARE BESTUREN, GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS)

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

ARREST

(A.R. nr. 686)

10 februari 1987 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - VerHET HOF; - Gelet op het bestreslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, den vonnis, op 15 mei 1986 in hoger
advocaat-generaal- Advocaat: mr. H o u - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - tekier.
(1) Het recht van verdediging wordt mis-
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KAMER -

1° RECHT

VAN

10 februari 1987
VERDEDIGING

STRAFZAKEN- HERKWALIFICERING VAN DE
FElTEN DOOR DE APPELRECHTER BEKLAAGDE NIET VERWITTIGD.

kend als, enerzijds, de beklaagde er niet van
werd verwittigd dat de feiten heromschreven
zijn en, anderzijds, niet wordt aangetoond dat
de beklaagde zich werkelijk heeft verdedigd of
dat hij, althans, de gelegenheid heeft gehad
zich te verdedigen over de nieuwe omschrijving (Cass., 6 dec. 1976, A.C., 1977, 390; Cass.,
18 sept. en 5 dec. 1984, A.R. nrs. 8539 en 3834,
ibid., 1984-85, nrs. 50 en 216; Cass., 3 dec. 1985,
A.R. nr. 9053, ibid., 1985-86, nr. 225, en voetnoot 2).
Men zegt soms, brevitatis causa, dat de verwittiging noodzakelijk is (Cass., 4 sept. 1985,
A.R. nr. 4499, 16 okt. 1985, A.R. nr. 4252, en 5
maart 1986, A.R. nr. 4790, ibid., 1985-86, nrs. 3,
96 en 431).
{2) Zie het arrest van 18 sept. 1984, vermeld
in voetnoot 1.
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Overwegende dat uit de stukken
beroep gewezen door de Correctiowaarop het Hof vermag acht te
nele Rechtbank te Hasselt;
slaan, niet blijkt dat eiseres verwittigd werd van deze heromschrijving
I. A. Op de voorziening van Nadia en de gelegenheid had haar verdediRadoux :
ging desaangaande voor te dragen;
dat evenmin blijkt dat zij zich werkelijk heeft verdedigd over de her1. Tegen de beslissing op de straf- omschreven telastlegging;
vordering tegen haar :
Dat, nu deze telastlegging een wezenlijk bestanddeel uitmaakt van de
Over het derde middel, afgeleid uit de
miskenning van het recht van verdedi- bewezen ver klaarde overtreding van
de artikelen 418 en 420 van het
ging,
Strafwetboek, de veroordeling voor
doordat het bestreden vonnis eiseres beide telastleggingen geschiedde
veroordeelt tot een geldboete van 20 met miskenning van het recht van
frank of 3 dagen vervangende gevange- verdediging;

I

nisstraf en de kosten, uit hoofde van een
inbreuk op de artikelen 418, 420 van het
Strafwetboek en 8.3 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende
het Algemeen Verkeersreglement,

terwijl eiseres door de eerste rechter
veroordeeld werd uit hoofde van een inbreuk op de artikelen 418, 420 van het
Strafwetboek en 9.1.1 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende
het Algemeen Verkeersreglement en uit
niets blijkt dat eiseres werd verwittigd
dat de kwalificatie werd gewijzigd, zodat
het bestreden vonnis, door eiseres te veroordelen op grond van een geherkwalificeerd feit zonder haar de gelegenheid te
bieden daarover verweer te voeren, het
recht van verdediging miskent :

Overwegende dat het beroepen
vonnis eiseres veroordeelde tot een
straf wegens : A. overtreding van de
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek, en B. overtreding van artikel 9.1.1 van het Wegverkeersreglement;

Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, en zonder dat er
grond is tot onderzoek van de overige middelen van de eiseres Nadia
Radoux, verleent akte van de afstanden; vernietigt het bestreden
vonnis in zoverre het uitspraak doet
over de strafvordering tegen Nadia
Radoux; beveelt dat van onderhavig
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt het
N.V.S.M. in de kosten van zijn voorziening; veroordeelt Nadia Radoux
en Groep Josi ieder in een derde
van de kosten van hun voorzieningen; laat de overige kosten ten laste
van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Tongeren, zitting houdende in hoger beroep.

Overwegende dat het bestreden
vonnis deze veroordeling bevestigt
« mits wijziging dat de aan (eiseres)
ten laste gelegde verkeersinbreuk
onder de betichting sub littera B
10 februari 1987 - 2" kamer - Voorzitdoor de rechtbank geherkwalificeerd
wordt als zijnde een inbreuk op arti- ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver: de h. De Baets, raadsheer kel 8.3 van het Wegverkeersregle- slaggever
Gelijkluidende conclusie van de h. Dement, gezien het feit geen inbreuk clercq, advocaat-generaal - Advocaten :
op artikel 9.1.1 van het Wegver- mrs. Nelissen Grade, Biitzler en Houtekeersreglement uitmaakt »;
kier.
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2" De bevoegdheid van het onderzoeks-

Nr. 347
2"

KAMER -

10 februari 1987

1° ONDERZOEKSGERECHTEN-

MADKAMER- REGELING VAN DE PROCEDUREVERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK- VERZET VAN DE VERDACHTE
- ONTVANKELIJKHEID- VEREISTE.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG
VOEGDHEID -

STRAFZAKEN -

BE-

BEGRIP.

1" Wanneer de raadkamer heeft beslist

dat de verdachte naar de correctionele
rechtbank wordt verwezen, staat verzet tegen die beschikking voor de verdachte enkel open in zoverre hij voor
de raadkamer de bevoegdheid van het
onderzoeksgerecht heeft betwist (1).
(Art. 539 Sv.)
(1) en (2) Daar men zich onbeperkt voor het
vonnisgerecht kan verdedigen, kan de verdachte in de regel geen verzet doen tegen de
beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank. Uitzonderlijk zal zijn verzet
ontvankelijk zijn, in zoverre hij voor de raadkamer heeft geconcludeerd tot de onbevoegdheid van dit onderzoeksgerecht; in dit geval
moet het begrip « onbevoegdheid » zeer strikt
worden opgevat. Dienaangaande wordt een
overzicht van de rechtspraak van het Hof gegeven in een noot, ondertekend E.K., bij het
arrest van 30 nov. 1976 (A.C., 1977, 371). Sinds
de publikatie van die voetnoot, of beter gezegd
sedert de laatste daarin vermelde arresten,
hebben talrijke beslissingen van het Hof het
restrictieve begrip « bevoegdheid », dat als criterium geldt voor de ontvankelijkheid zowel
van het verzet tegen de beschikking van verwijzing (art. 539 Sv.), als van het onmiddellijk
cassatieberoep tegen de arresten van verwijzing van de kamer van inbeschuldigingstelling
(art. 416 v.an hetzelfde wetboek), bevestigd en
uitgewerkt.
Aldus doet de beschikking van verwijzing
geen uitspraak over de bevoegdheid van het
onderzoeksgerecht en kan daartegen dus geen
verzet worden gedaan wanneer de verdachte
voor de raadkamer betoogt dat het in het buitenland gepleegde feit niet in Belgie kan worden vervolgd (Cass., 23 okt. 1979, A.C., 1979-80,
nr. 129; Cass., 7 jan. 1981, A.R. nr. 1426, ibid.,
1980-81, nr. 262; Cass., B sept. 1982, A.R.
nr. 2486, ibid., 1982-83, nr. 21; Cass., 8 okt.
1986, A.R. nr. 5237, supra, nr. 72), onder meer
wanneer wordt aangevoerd dat het in Frankrijk gepleegde feit niet door de Franse wet
wordt gestraft (Cass., 22 nov. 1983, A.R.
nr. 8345, ibid., 1983-84, nr. 163).
Hetzelfde geldt wanneer de verdachte betoogt dat er geen voldoende bezwaren aanwe-

gerecht wordt betwist door de verdachte die v66r de raadkamer aanvoert dat
dit gerecht niet de macht heeft om de
zaak bij het vonnisgerecht aanhangig
te maken, nu dat enkel kan geschieden bij dagvaarding ten verzoeke van
het Bestuur van Financien (2).
(DECLERCQ)
ARREST

(A.R. nr. 740)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 mei 1986 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 539 van het
zig zijn om zijn verwijzing te verantwoorden
of dat de strafvordering door verjaring vervallen is (Cass., 13 jan. 1976, 546) of wanneer valgens de verdediging de onderzoeksrechter niet
rechtsgeldig werd aangesproken of het bevel
tot huiszoeking, dat in een ander arrondissement moest worden uitgevoerd, niet geldig
was (Cass., 20 mei 1986, A.R. nr. 482, ibid.,
1985-86, nr. 576) of wanneer het geschil betrekking heeft op de samenstelling van de raadkamer of op het verslag van de onderzoeksrechter (Cass., 16 juni 1981, A.R. nr. 6749, ibid.,
1980-81, nr. 595) of nog wanneer de verdachte
zich beroept op schending van het recht van
verdediging bij zijn ondervraging door de onderzoeksrechter (Cass., 27 sept. 1976, ibid.,
1977, lOB). Het verzet zal evenmin ontvankelijk
zijn wanneer is aangevoerd dat het misdrijf
een politiek of een drukpersmisdrijf is en aldus buiten de bevoegdheid valt van de rechtbank waarnaar de zaak wordt verwezen (Cass.,
21 sept. 1976, ibid., 1977, 86) of wanneer de
raadkamer zich in niet helemaal passende bewoordingen « onbevoegd » verklaart om uitspraak te doen over de ontvankelijkheid van
een burgerlijke-partijstelling (Cass., 5 maart
1985, A.R. nr. 9355, ibid., 1984-85, nr. 407).
Er is ook beslist dat het verzet niet ontvankelijk is wanneer de betwisting in raadkamer
ging over het bestaan van samenhang, met als
gevolg uitbreiding van de bevoegdheid van het
vonnisgerecht (Cass., 29 okt. 1974, ibid., 1975,
275) maar, zoals de noot onder dat arrest het
al liet doorschemeren, heeft een recenter arrest aangenomen dat zodanige betwisting ook
betrekking heeft op de bevoegdheid van het
onderzoeksgerecht zelf dat de procedure moet
regelen, wat insluit dat het verzet ontvankelijk
is (Cass., 2 feb. 1982, A.R. nr. 7120, ibid.,
1981-82, nr. 333).
{Zie vervolg nota volgende biz.)
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Wetboek van Strafvordering en, voor zover als nodig, 340, 342 en 350 van bet
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
in hun versie v66r en na hun wijziging
door de artikelen 74 en 89, eerste paragraaf, 4•, van de wet van 8 augustus
1980, wat betreft voornoemd artikel 350,
en door de artikelen 1, 2 en 22 van de
wet van 10 februari 1981, wat betreft de
drie voornoemde artikelen van dit Wethoek,
'
doordat bet arrest bet boger beroep
van eiser tegen de beschikking van de
raadkamer die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, onontvankelijk
verklaart op grond dat bet werkelijk
voorwerp van zijn betwisting geen bevoegdheidsgeschil is, maar slechts de
ontvankelijkheid van de strafvordering
betreft,
terwijl eiser, zoals bet arrest vaststelt,
de bevoegdheid van de raadkamer betwistte omdat bet openbaar ministerie
voor valsheid in geschriften met bet oog
op de ontduiking van belastingen die
v66r 1 november 1980 zou gepleegd zijn,
(Vervolg nota van vorige blz.)
Had de eiser voor de raadkamer enkel betoogd dat de strafvordering niet door de procureur des Konings, maar wel door het Bestuur
van Financien had moeten worden ingesteld,
dan zou de betwisting gegaan hebben over de
ontvankelijkheid van de strafvordering en niet
over de bevoegdheid van het onderzoeksgerecht. Het verzet had niet ontvankelijk dienen
te worden verklaard. De eiser had echter bij
conclusie eraan toegevoegd dat, zelfs indien
het openbaar ministerie op verzoek van het
Bestuur rechtsgeldig een onderzoek had gevorderd, dan nog het Bestuur van Financien, zoals inzake douane en accijnzen, de zaak bij
wege van een dagvaarding voor de correctionele rechtbank had moeten brengen. Het was, in
de juiste zin van het woord, een betwisting
over de bevoegdheid van de raadkamer (Cass.,
12 dec. 1978, A.C., 1978-79, 417). Hieruit volgt
dat de kamer van inbeschuldigingstelling het
verzet van de verdachte tegen de beschikking
van verwijzing ontvankelijk had moeten verklaren. Zulks betekent niet dat het appelgerecht had moeten onderzoeken of er tegen de
verdachte voldoende bezwaren bestonden. lmmers, het had aileen de exceptie van onbevoegdheid moeten onderzoeken (Cass., 4 april
1966, Bull. en Pas., 1966, I, 1026; Cass., 18 mei
1976, A.C., 1976, 1034).
De eiser had in werkelijkheid heel weinig
kans om zijn stelling in verband met de onbevoegdheid van de raadkamer te doen aannemen. In zijn betoog waren twee zwakke punten. Enerzijds voerde hij aan dat de wet van 8
aug. 1980 tot wijziging van art. 350 W.I.B.,
waarbij aan het openbaar ministerie het recht
wordt overgedragen om de strafvordering inzake overtredingen van dat wetboek in te stel-
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geen vorderingsrecht bezat; eiser in besluiten voor de raadkamer genomen uitdrukkelijk aanwees dat aileen de administratie van financien bevoegd was om
te vervolgen en dat de raadkamer niet
bevoegd was indien de strafvordering aileen door bet openbaar ministerie werd
ingesteld en gevoerd (besluiten II, blz. 2
en 3},
en krachtens artikel 539 van bet Wethoek van Strafvordering, bet verzet van
de beklaagde tegen de verwijzing naar
de correctionele rechtbank ontvankelijk
is wanneer de bevoegdheid van bet onderzoeksgerecht wordt betwist; de betwisting over de bevoegdheid van het
openbaar ministerie, op grond dat aileen
de administratie van financien bet ten
laste gelegde misdrijf mag vervolgen en
bijgevolg de openbare vordering bij de
correctionele rechtbank aanhangig mag
maken, niet aileen een betwisting over
de ontvankelijkheid van de vordering
uitmaakt, maar ook een betwisting over
de bevoegdheid van bet onderzoeksgerecht zelf om door de verwijzing de zaak
len, niet van toepassing was op de feiten van
v66r de inwerkingtreding van die nieuwe wet.
Het gaat nochtans om een procedurewet die
onmiddellijk toepasselijk is. Anderzijds betoogde de eiser dat, onder het stelsel van het
oude artikel 342 van dat wetboek, valsheid in
geschrifte met de bedoeling belasting te ontduiken, door het Bestuur en niet door het
openbaar ministerie werd vervolgd. Dat was
niet juist. Valsheid was hoofdzakelijk een gemeenrechtelijk misdrijf en werd dus vervolgd
door het openbaar ministerie, hoewel dan de
bijzondere geldboete niet kon worden uitgesproken zonder tussenkomst van het Bestuui(Cass., 11 dec. 1961, Bull. en Pas., 1962, I, 445
en de voetnoot R.J.B.; zie M. FEYE-CH. CARDYN,
Procedure fiscale contentieuse, 1958', nr. 286,
blz. 307; P.E. TROUSSE, « Les sanctions pl'males
du droit fiscal », in En hommage a Victor Gothot, 1962, biz. 669, noot 2; A. TIBERGHIEN, ln/eiding tot het fiscaal recht, 1980, nrs. 631 en 632,
blz. 371 tot 373; J. DETRY, « La fraude fiscale;
legislation recente pratique administrative »,
in Annales de droit de Louvain, 1981, biz. 350;
P. LAMBEAU, « La fraude fiscale; pratique judiciaire », ibid., biz. 363; R. DECLERCQ, « Strafrechtelijke aspectgn van de recente wetswijzigingen inzake inkomstenbelastingen », in
Strafrecht en belastingrecht, 1983, biz. 23).
Nu de redenering van de eiser uitging van
twee onjuiste premissen, kon zij aileen maar
tot een onjuiste conclusie leiden, nl. onbevoegdverklaring van de raadkamer. Maar zijn
stelling, juist of onjuist, had betrekking op een
betwisting inzake bevoegdheid en in zoverre
diende het verzet ontvankelijk te worden verklaard.
R.D.
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bij de rechtbank aanhangig te maken;
zodat het arrest ten onrechte oordeelt
dat de door eiser opgeworpen exceptie
geen betwisting van de bevoegdheid van
de raadkamer uitmaakte en onwettelijk
zijn verzet voor de kamer van inbeschuldigingstelling onontvankelijk verklaart:

Overwegende dat eiser voor de
raadkamer concludeerde dat « de
raadkamer onbevoegd (is} om over
de strafvordering in casu te statueren,waar de (eiser} ten laste gelegde feiten slechts worden omschreven als gepleegd zijnde "in de
loop van 1980 " en aldus niet kan
worden uitgemaakt of de feiten
waarvoor (eiser) zou dienen te worden vervolgd,zich situeren onder (de
procedureregeling van v66r de inwerkingtreding van de wet van 8 augustus 1980, ofwel onder deze ingevoerd door deze wet} »;

Nr. 347

Overwegende dat de door eiser
opgeworpen exceptie aldus de bevoegdheid van de raadkamer betwistte om - alleszins in de stand
van de zaak zoals deze aan de raadkamer werd voorgelegd
de
rechtspleging te regelen en hem
naar het vonnisgerecht te verwijzen:
Overwegende dat eiser aldus, afgezien van de juistheid van de door
hem verdedigde stelling, niet alleen
de ontvankelijkheid van de vordering of « bet vorderingsrecht » van
het openbaar ministerie betwistte,
maar ook de bevoegdheid van de
raadkamer om de zaak naar de correctionele rechtbank te verwijzen;
dat hij derhalve een geschil inzake
bevoegdheid heeft opgeworpen in de
zin van artikel 539 van het Wetboek
van Strafvordering;

Dat het arrest de beslissing waardoor het verzet niet ontvankelijk
Overwegende dat eiser die excep- wordt verklaard, niet naar recht vertie hierop grondde dat in het eerste antwoordt;
geval, namelijk wanneer de ten laste gelegde feiten zich zouden siDat het middel gegrond is;
tueren v66r de inwerkingtreding
van de wet van 8 augustus 1980, alleen de administratie der directe belastingen bevoegd was (en is) om
strafvervolgingen in te stellen en
. dat, wanneer op verzoek van de administratie een gerl=!chtelijk onderzoek gevorderd was door het openOm die redenen, zonder dat er
baar ministerie, de raadkamer, die aanleiding toe bestaat het tweede
door bet openbaar ministerie gevor- middel te onderzoeken of akte te gederd wordt erover te statueren, ven van eisers afstand betreffende
daartoe niet bevoegd is en de straf- dat middel, vernietigt het bestreden
vordering bij het vonnisgerecht arrest; beveelt dat van dit arrest
moet aanhangig worden gemaakt melding zal worden gemaakt op de
door rechtstreekse dagvaarding van kant van het vernietigde arrest; laat
de administratie, gezien « de wet de kosten ten laste van de Staat;
van 8 augustus 1980 die de strafvor- verwijst de zaak naar de anders sadering terug laat uitoefenen door mengestelde kamer van inbeschuldihet openbaar ministerie (niet kan) gingstelling van het Hof van Beroep
worden toegepast voor feiten date- te Gent.
rend van v66r het in werking treden
van de nieuwe wet daar waar deze
1987 - 2' kamer - Voorzitnieuwe procedureregeling de grond ter10: februari
de h. Screvens, voorzitter - Vervan het recht raakt en van aard is slaggever : de h. Holsters, raadsheer de toestand van de beklaagde te ver- Gelijkluidende conclusie van de h. Dezwaren, (wat) ongetwijfeld bet geval clercq, advocaat-generaal - Advocaat:
(is} (... ) »;
, mr. Delahaye.
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beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde;
KAMER -

10 februari 1987

1° WEGVERKEER

WEGVERKEERSREGLEMENT, ART. 16.3 EN 4 - LINKS INHALEN
- VEREISTEN.

2° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENBURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERDELING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID TUSSEN
DE BEKLAAGDE EN DE BURGERLIJKE PARTIJ
- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE - CASSATIE VAN DE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - GRENZEN.

1• Inhalen geschiedt links, zelfs als de

ingehaalde bestuurder te kennen heeft
gegeven dat hij voornemens is links af
te slaan, maar zich niet naar links
heeft begeven om die beweging uit te
voeren (1). (Art. 16.3 en 4 Wegverkeersreglement.)
2" Wanneer de rechter de aansprakelijlc-

heid van de door de burgerlijke partij
geleden schade heeft verdeeld tussen
de beklaagde en de burgerlijke partij
en de beslissing over de burgerlijlce
rechtsvordering op de voorziening van
de beklaagde wordt vernietigd, strekt
deze vernietiging zich niet uit tot de
beschikking dat de burgerlijke partij
ten dele aansprakelijk is voor de schade die zij heeft geleden (2).

(VAN MEIRVENNE T. VELDERS, DE KEYSER)
ARREST

(A.R. nr. 813)

Over het eerste middel, door eiser gesteld als volgt: Verkeerde interpretatie
van de wet. De rechter in beroep stelt
dat er geen beletsel was voor Van Meirvenne om het linker pinklicht van het
voertuig De Keyser op te merken, gezien
dit tijdig brandde. Verder wordt gesteld
door de rechter in beroep dat dit richtingslicht in werking moet geweest zijn
vooraleer Van Meirvenne de inhaalbeweging aanvatte. Gezien deze overwegingen
besluit de rechtbank dat er causale
schuld is in hoofde van Van Meirvenne.
De wet werd verkeerd gei'nterpreteerd.
Van Meirvenne heeft het linker pinklicht
gezien, weliswaar niet van op het ogenblik dat het zou in werking zijn gesteld
door De Keyser. Hieruit evenwel fout afleiden, die dan nog in causaal verband
zou staan met het ongeval, gaat niet. Immers, zelfs a! had Van Meirvenne het
linker pinklicht eerder kunnen zien, of
eerder gezien, dan nog mocht hij inhalen, gezien het naar links pinken aileen
geen recht verschaft aan De Keyser. Het
is aileen een aanduiding die gematerialiseerd moet worden door tevens aile voor-·
schriften van artikel 19 van de Wegcode
in acht te nemen. Welnu, dit laatste is
niet gebeurd - het vonnis in hager beroep stelt trouwens, en ditmaal terecht,
de inbreuken van De Keyser op artikel
19 vast. Het is dan oak zo dat de Wegcode niet verbiedt links in te halen als de
voorligger enkel naar links pinkt. Immers, de rechter die vaststelt dat de ingehaalde bestuurder zich niet naar links
heeft begeven (wat in casu door de rechter werd vastgesteld), besJ:st dus wettelijk dat het inhalen van deze bestuurder
links moet geschieden, zelfs indien deze
zijn voornemen links af te slaan te kennen had gegeven:

Overwegende dat, naar luid van
artikel 16.4.1", a, van het Wegverkeersreglement, de bestuurder vooraleer links in te halen, zich ervan
(1) Zie Cass., 18 jan. 1980 (Rev. g{m. ass. moet vergewissen dat hij dit zonder
resp., 1981, nr. 10419) en 18 juni 1980
gevaar kan doen en inzonderheid
(A.C., 1979-80, nr. 654).
dat de weg over een voldoende af(2) Cass., 19 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 39).
stand vrij is om alle gevaar voor onDe regel was onder rneer toepasselijk t.a.v. gevallen te vermijden;
de burgerlijke partij Velders, die voor een derOverwegende dat de omstandigde aansprakelijk was verklaard. Het ging
nochtans over de eigenares van de aangereden heid dat de in te halen bestuurder,
auto; nu zij een rechtstreekse schade had geleden en zelf geen enkele fout had begaan, had die zelf links wil afslaan om de rijzij kunnen verwachten dat zij volledig schade- baan te verlaten, ter voorbereiding
loos zou worden gesteld.
van die rijbeweging zijn linkerrich-

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 juni 1986 in hager
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tingsaanwijzer in werking heeft gesteld, zonder evenwel zich naar
links te begeven, de inhalende bestuurder niet belet links in te halen,
ook al kon hij de aangestoken linkerrichtingsaanwijzer van het in te
halen voertuig van op afstand waarnemen;
Overwegende dat het bestreden
vonnis constateert dat verweerder
een overtreding beging van artikelen 19.1 en 19.3.2, a, van het Wegverkeersreglement, doordat hij, na weliswaar vooraf door het aansteken
van zijn linkerrichtingsaanwijzer
zijn inzicht om links af te slaan te
kennen te hebben gegeven, plots,
.vanneer eiser op zijn hoogte was
gekomen, naar links afsloeg zonder
rekening te houden met het achterliggend verkeer;
Overwegende dat de rechters,uit
de loutere vaststelling dat eiser van
op afstand en vooraleer hij zijn inhaalbeweging aanvatte, de aangestoken linkerrichtingsaanwijzer heeft
kunnen opmerken, niet wettig hebben kunnen afleiden dat hij een
overtreding pleegde van artikel 16.4,
1°, a, van het Wegverkeersreglement
en daardoor een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg beging in
oorzakelijk verband met de hem ten
laste gelegde onopzettelijke slagen
of verwondingen;
Dat het middel gegrond is;

Nr. 349

verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Gent, zitting houdende in hager beroep.
10 februari 1987 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. A. Mertens, Dendermonde.
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1° BESCHERMING VAN DE
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT

MAAT-

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - INTERNERING - VERSLAG VAN DE PSYCHIATER DIE
EERDER AL TOT INTERNERING HAD BESLOTEN - WETTIGHEID.

2° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- ONTVANKELIJKHEID - BESCHERMING VAN
DE MAATSCHAPPIJ - MJDDEL AFGELEID UIT
SCHENDING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING - VERWEER VOOR DE COMMISSIE TOT
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ ZONDER AANVOERING VAN DIE SCHENDING.

3° VOORZIENING IN CASSATIE -

BESLISSING VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- STRAFZAKEN - ONTVANKELIJKHEID BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ WAARBIJ AAN EEN GEINTERNEERDE VERLOF
WORDT GEWEIGERD.

Om die redenen, ongeacht het
tweede middel dat niet tot cassatie 4° BESCHERMING VAN DE MAATzonder verwijzing kan leiden, verSCHAPPIJ - BESLISSING VAN DE COMnietigt het bestreden vonnis, behalMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ WAARBIJ AAN EEN GEINTERNEERve in zoverre daarbij wordt beslist
DE VERLOF WORDT GEWEIGERD - VOORZIEdat de verweerders minstens voor
NING IN CASSATIE - ONTVANKELIJKHEID.
een derde aansprakelijk zijn voor de
door hen geleden schade; beveelt
dat van dit arrest melding zal worNiet onwettig is de beslissing van de
den gemaakt op de kant van het ge- 1o commissie
tot bescherming van de
deeltelijk vernietigde vonnis; veroormaatschappij die is gegrond op een
deelt de verweerders ieder tot een
verslag van de psychiater die tijdens
vierde van de kosten en laat de ovede gerechtelijke procedure tot ipternerige kosten ten laste van de Staat;
ring had besloten.
'

1~--I

Nr. 349

HOF VAN CASSATIE

2• Niet ontvankelijk is het middel afgeleid uit miskenning van het recht van
verdediging door de commissie tot bescherming van de maatschappij, wanneer de eiser zich voor die commissie
heeft verdedigd zonder die schending
aan t~ voeren (1).
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ning van het recht van verdediging dat
dezelfde psychiater, op grond wiens verslag iemand wordt gei:nterneerd, achteraf
nog psychiatrische verslagen opmaakt
die beslissen over de verdere internering»:

Overwegende dat de in de grief
omstandigheid geen
procedurefout uitmaakt;

a• en 4• Niet ontvankelijk is de voorzie- aangehaalde
ning in cassatie van een gei'nterneerde
tegen de beslissing van de commissie
tot bescherming van de maatschappij
waarbi.i hem verlof wordt geweigerd
(2). (Art. 18 Wet Bescherming Maatschappij.)
(VERHEYDEN)
ARREST

(A.R. nr. 1114)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 9 december 1986
gewezen door de commissie tot bescherming van de maatschappij, ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te Antwerpen;

Dat in zoverre de grief faalt naar
recht;
Overwegende dat niet blijkt uit de
stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan dat eiser de beweerde
miskenning van het recht van verdediging heeft aangevoerd voor de
commissie tot bescherming van de
maatschappij;
Dat in zoverre de grief niet ontvankelijk is;

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing tot behoud van eiser te Merksplas B.G. en
I. In zoverre de voorziening ge- tegen de beslissing waarbij zijn verricht is tegen de beslissing eiser zoek om verlof wordt afgewezen :
niet uit de door hem ondergane inOverwegende dat zodanige beslisternering te ontslaan :
singen, die enkel de uitvoering van
Over de eerste grief, door eiser als de internering betreffen, niet vatvolgt geformuleerd : « Dat eiser destijds baar zijn voor cassatieberoep;

in 1982 voor de eerste maal werd gei:nterneerd bij beschikking van de raadkamer van Turnhout, op grond van een
psychiatrisch verslag van psychiater L.
Coveliers; dat
de
zesmaandelijkse
psychiatrische verslagen van eiser betreffende zijn toestand en zijn funktioneren in de instelling waar hij ge'interneerd is, zijnde Merksplas, opgesteld
worden door dezelfde psychiater L. CoveHers, na vertoger verder te hebben gevolgd; dat daartoe volstaat te verwijzen
naar het laatste psychiatrisch verslag
van vertoger door L. Coveliers opgemaakt op datum van 7 november 1986;
dat zulks een flagrante procedure-inbreuk is en een even flagrante misken(1) Zie Cass., 7 jan. en 26 maart 1986, A.R.
nrs. 44 en 4919 (A. C., 1985-86, nrs. 293 en 472).
(2)

Cass.,

4

jan.

1983,

(A.C., 1982-83, nr. 258bis).

A.R.

nr.

7704

Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening.
10 februari 1987 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. De Baets, raadsheer Gell}kluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten :
mr. B. Janssens, Antwerpen.
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zorg, tijdens de geboorte van een kind,
diens dood veroorzaakt, hoewel het
nog niet van de moeder gescheiden is,
als die dood door hun fout of verzuim
is veroorzaakt {2). (Artt. 418 en 419
Sw.)

1° RECHTEN VAN DE MENS -

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

2° SLAGEN EN VERWONDINGEN, DODEN - ONOPZETTELIJK DODEN - GENEESHEER - VROEDVROUW - MISDRIJF BEGAAN
OP EEN KIND TIJDENS DE GEBOORTE.

3° Wanneer voor verscheidene misdrij-

ven een enkele straf is uitgesproken,
is niet ontvankelijk het beroep tot cassatie van de. beslissing op de strafvordering, als het gegrond is op een middel dat enkel op een van de misdrijven
betrekking heeft, terwijl de uitgesproken straf naar recht verantwoord blijft
door een ander misdrijf (3). (Artt. 411
en 414 Sv.)

3° CASSATIEMIDDELEN -

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

1° Wanneer het hof van beroep in kamer
van inbeschuldigingstelling het verzet
van de burgerlijke partij tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling
ter zake van schuldig verzuim niet ontvankelijk verklaard heeft, bij gebrek
aan belang, op grand dat de beklaagde, bij een beschikking van dezelfde
datum als de bestreden beslissing, wegens dezelfde, als onopzettelijk doden
omschreven feiten, naar de correctionele rechtbank is verwezen en dat het
de taak van de feitenrechter is om,
mits het recht van verdediging wordt
geeerbiedigd, aan de voor hem gebrachte feiten hun definitieve omschrijving te geven, ]evert de enkele
omstandigheid dat dezelfde magistraat
van het hof van beroep zitting heeft
gehouden zowel in de kamer van inbeschuldigingstelling als, achteraf, in de
kamer van het hof van beroep die over
de zaak zelf uitspraak gedaan heeft,
geen wettige grand op om te twijfelen
aan de geschiktheid van de aldus samengestelde correctionele kamer van
het hoi van beroep om de zaak op een
onpartijdige wijze te behandelen (1).
2o Schuldig aan onopzettelijk doden is de

geneesheer of vroedvrouw die door een
gebrek aan voorzichtigheid of voor(1) en (2) Zie de verwijzingen, vermeld in
concl. O.M., gepubliceerd in Bull. en
Pas., 1987, I, nr. 350.

(DOUMONT, MARCHAL T. NICOLAS, DEPREZ, NATIONALE BOND DER LIBERALE MUTUALITEITSFEDERATIEEN VAN BELGIE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5340)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 juni 1986 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
I. Op de voorziening van Herve
Doumont, beklaagde :

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
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, van het algemeen beginsel volgens hetwelk de rechter onpartijdig moet
oordelen, van het algemeen beginsel van
het recht van verdediging en van de artikelen 2, 292, 862, 8°, en 862, § 2, van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, na de hogere beroepen ontvankelijk te hebben verklaard, de
bestreden beslissing bevestigt in zoverre
ze de misdrijven onopzettelijk doden van
de twee kinderen van de burgerlijke partijen, thans verweerders, en verzuim van
hulpverlening aan een persoon in gevaar
ten aanzien van dezelfde kinderen bewezen verklaard had ten laste van eiser, en
na voor het overige die beslissing op dat
(3) Cass., 24 sept.
(A.C., 1986-87, nr. 44).

1986,

A.R.

nr.

5074
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punt met eenparigheid van stemmen te
hebben gewijzigd, de telastlegging van
verzuim van hulpverlening aan een persoon in gevaar ten laste van eiser bewezen verklaart ten aanzien van verweerster Deprez en zegt dat de bij het
beroepen vonnis aan eiser opgelegde
straffen voortaan de straf zullen zijn, zowel voor die telastlegging als voor die
welke reeds door de eerste rechters bewezen verklaard waren,
terwijl artikel 6.1 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden bepaalt dat een ieder recht heeft op een
eerlijke behandeling van zijn zaak door
een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie en de in het middel
aangehaalde bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek de cumulatie van het
ambt van ·onderzoeksrechter en van
rechter verbieden op straffe van nietigheid van de vonnissen, die in strijd met
die verbodsbepaling mochten gewezen
zijn; uit de aan het Hof voorgelegde
stukken blijkt dat het arrest is gewezen
door de heren Cl. Lamberts, voorzitter,
E. Caprasse en G. Bastien, raadsheren;
de beer Cl. Lamberts, toendertijd raadsheer, overigens reeds in zijn hoedanigheid van assessor kennis genomen had
van de zaak in de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Luik en in die hoedanigheid deelgenomen heeft aan het door die kamer op 19
januari 1984 gewezen arrest; het arrest
van 19 januari 1984 weliswaar het door
de burgerlijke partijen, thans verweerders, tegen de beschikking van buitenvervolgingstelling van 6 april 1982 gedane verzet, bij gebrek aan belang, niet
ontvankelijk verklaard heeft, maar zulks
op grond van de overweging dat de beklaagden wegens dezelfde, doch anders
omschreven feiten naar de bevoegde
rechtbank waren verwezen, zodat de feitenrechter de vrijheid behield om aan de
feiten de door de burgerlijke partijen gewenste omschrijving te geven, namelijk
de door de beschikking van buitenvervolgingstelling niet in aanmerking genomen
oorspronkelijke omschrijving, verzuim
van hulpverlening aan een in gevaar verkerend persoon; eiser op 21 februari 1984
en 10 april 1984, dus onmiddellijk na de
uitspraak van het arrest op 19 januari
1984, wel degelijk is aangezocht om verweer te voeren over de telastlegging van
verzuim van hulpverlening aan een in
gevaar verkerend pe'.'soon; het bestreden
arrest, dat onder meer door de beer Cl.
Lamberts, voorzitter, is gewezen, alle te-
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gen hem in aanmerking genomen telastleggingen, met inbegrip van die waarvoor hij was aangezocht om verweermiddelen voor te dragen ·na de uitspraak van
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling op 19 januari 1984, ten laste
van eiser bewezen verklaart; die omstandigheden, meer bepaald het feit dat de
beer Lamberts niet aileen heeft deelgenomen aan de beslissing van het onderzoeksgerecht waarin gewezen werd op
de mogelijkheid voor de feitenrechter om
een nieuwe omschrijving te geven aan
de telastlegging van verzuim van
hulpverlening aan een in gevaar verkerend persoon, maar ook de kamer heeft
voorgezeten van het hof van beroep dat
uit dien hoofde een veroordeling heeft
uitgesproken, bij eiser, beklaagde, gewettigde twijfel konden doen ontstaan omtrent de geschiktheid van het aldus samengestelde hof van beroep om de zaak
op een onpartijdige wijze te behandelen;
het arrest bijgevolg alle in het middel
aangehaalde bepalingen schendt :

Overwegende dat, enerzijds, artikel 292 van het Gerechtelijk Wethoek volgens hetwelk cumulatie van
rechterlijke ambten verboden is, uiigenomen de gevallen die de wet bepaalt, niet van toepassing is op de
gevallen waarin een rechter zijn
ambt uitoefent in een en hetzelfde
rechtscollege;
Overwegende dat, anderzijds, artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescher,ming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden bepaalt dat een ieder bij het bepalen
van de gegrondheid van een tegen
hem ingestelde strafvervolging recht
heeft op behandeling van zijn zaak
door een onpartijdige rechterlijke
instantie;
Overwegende dat ten deze de kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van Beroep te Luik, waarin
de raadsheer CL Lamberts zitting
hield, op 19 januari 1984 uitspraak
gedaan heeft over het verzet van de
burgerlijke partijen (thans de verweerders) tegen een door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Dinant op 6 april 1982 gewezen beschikking volgens welke er
geen redenen waren om eiser te vervolgen wegens overtreding van arti-
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kel 422bis van het Strafwetboek; dat
de kamer van inbeschuldigingstelling zich ertoe beperkt heeft dat verzet op de in het middel weergegeven
grond niet ontvankelijk te verklaren
bij gebrek aan belang, zonder kennis te hebben moeten nemen van de
feiten zelf en uitspraak te hebben
moeten doen over het bestaan van
bezwaren;
Overwegende dat het arrest, in de
vermeldingen zeals ze in het middel
worden weergegeven, enkel herinnert aan de procesregels en dat eiser daaruit niet redelijkerwijze
heeft kunnen afleiden, ofwel dat de
magistraten waaruit de kamer van
inbeschuldigingstelling was samengesteld, enigerlei standpunt hadden
ingenomen over de zaak zelf of zich
op zijn minst reeds een oordeel hadden gevormd over de feiten van de
zaak, ofwel dat die vermeldingen
een verzoek, gericht tot de reeds
met de kennisn;~ming van de feiten
belaste correcti<,nele rechtbank, inhielden om de in aanmerking genemen omschrijvingen uit te breiden
met de telastlegging van verzuim
van hulpverlening aan een persoon
in gevaar;
Dat de in het middel aangevoerde
omstandigheden derhalve bij eiser
geen gewettigde twijfel konden doen
ontstaan aan de geschiktheid van de
aldus samengestelde correctionele
kamer van het hof van beroep om
de zaak op een onpartijdige wijze te
behandelen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeieid uit
de schending van de artikelen 418, 419
en 422bis van het Strafwetboek, van het
aigemeen rechtsbeginsel voigens hetweik
natuurlijke personen een persoonlijkheid
hcbben van bij de geboorte, op voorwaarde dat het kind ievend en ievensvatbaar
geboren wordt, weik beginsei met name
is vastgeiegd in de artikeien 348 tot 353
en 396 van het Strafwetboek en in de artikeien 725 en 906 van het Burgerlijk
Wetboek en, voor zoveei nodig, schending van de twee iaatstgenoemde bepalingen,
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doordat het arrest de teiastieggingen
van onopzettelijk doden en verzuim van
huipverlening aan een persoon in gevaar
ten laste van eiser bewezen verkiaart
ten aanzien van de twee kinderen van de
verweerders, op grond : « dat de wetgever niet heeft aangegeven wat hij onder
de term " persoon" verstond in strafzaken; dat hij nochtans zowei de vruchtafdrijving, gepleegd op een nog niet geboren kind ais de doodsiag gepieegd op een
kind " bij de geboorte of dadelijk daarna " strafbaar gesteid heeft; dat het civielrechtelijk begrip "persoon" niet in
het strafrecht kan worden toegepast; dat
immers : 1" zowei in het gevai van vruchtafdrijving ais in het gevai van kindermoord de " ievensvatbaarheid" noch
door de rechtspraak noch door de rechtsleer ais een vereiste wordt gesteld; 2" de
uitbreiding van de civieirechtelijke begrippen tot het strafrecht tot onsamenhangende opiossingen ieidt; dat bepaalde
auteurs aidus aannemen dat het wanbedrijf onopzettelijk doden enkei kan bestaan voor zover het wanbedrijf wordt
gepieegd op een natuurlijke persoon die
ieeft en ievensvatbaar is voigens de begrippen van het burgerlijk recht, en
daaruit afleiden dat, terwiji het misdrijf
onopzettelijk doden uitgesioten zou zijn
ten aanzien van een nog niet geboren of
om gelijk weike reden niet ievensvatbaar
geboren kind, omdat dit nog geen persoonlijkheid heeft, daarentegen aan een
geneesheer wei het wanbedrijf onopzettelijk toebrengen van verwondingen ten
gevoige van de toepassing van een verkeerde medicamenteuze behandeling ten
iaste zou kunnen worden geiegd; met andere woorden, de geneesheer wei zou
kunnen vervoigd worden ais zijn verkeerde behandeling enkei onopzettelijke
verwondingen tot gevoig heeft gehad,
maar niet als ze de dood had veroorzaakt; 3" de wetgever bij de omschrijving
van het begrip kindermoord duidelijk
heeft aangegeven dat het ging om de
doodsiag gepieegd op een kind "bij de
geboorte of dadelijk daarna "; dat de
meest voor de hand liggende uitiegging
die aan de wettekst niet elke betekenis
ontneemt, is dat " bij de geboorte " het
tijdstip is van de bevalling, dus vanaf
het begin van de weeen tot het ogenblik
van de uitdrijving; dat uit die consideransen blijkt dat de " persoon ' van de
kinderen wordt beschermd door artikei
418 van het Strafwetboek, ook gedurende
de bevalling; dat de litigieuze feiten zich
op dat tijdstip heben voorgedaan; dat het
aan de beide beklaagden ten iaste geiegde misdrijf onopzettelijk doden bewezen
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is zoals het in de dagvaarding is omschreven »; die gronden eveneens gelden
voor de telastlegging van verzuim van
hulpverlening aan een persoon in gevaar,
terwijl dergelijke feiten enkel ten laste
kunnen worden gelegd wanneer de
slachtoffers ervan natuurlijke personen
zijn en, wanneer het een kind betreft,
dat kind voor het recht pas een persoon
is nadat het geboren is en op voorwaarde dat het kind levend en levensvatbaar
ter wereld komt; uit de vaststellingen
zelf van het arrest volgt dat van de beide
kinderen van de verweerders het ene
doodgeboren is, terwijl het andere weliswaar levend geboren doch niet levensvatbaar was; het arrest bijgevolg, nu het de
telastleggingen onopzettelijk doden en
niet verlenen van hulp aan een persoon
in gevaar bewezen verklaart, in zoverre
die misdrijven gepleegd zijn op de kinderen van de verweerders, een verkeerde
toepassing maakt van de artikelen 418,
419 en 422bis van het Strafwetboek, en
bijgevolg die wetsbepalingen schendt,
alsmede het algemeen rechtsbeginsel en
de overige in het middel aangehaalde
wetsbepalingen :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat « de beide beklaagden
(thans de eisers) betwisten ook
maar de geringste fout te hebben
begaan tijdens de uren die voorafgingen aan de bevalling van mevrouw Deprez (thans verweerster),
die met een door dokter Piret uitgevoerde keizersnede op woensdag 14
januari 1981, in het ziekenhuis
Saint-Vincent te Dinant, twee kinderen ter wereld bracht, waarvan het
ene doodgeboren was en het andere
levend doch niet levensvatbaar ter
wereld kwam en daags nadien overleed »; dat het arrest, na de verschillende feiten van de zaak te hebben
uiteengezet, beslist dat « het geheel
van die gegevens duidelijk aantonen
dat de wachthebbende dokter Doumont koppig verzuimde de elementaire maatregelen te treffen die voor
het goed verloop van de bevalling
van de burgerlijke partij onontbeerlijk waren; dat zijn opeenvolgende
fouten de oorzaak waren van het
overlljden van de tweeling van mevrouw Deprez »;
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Overwegende dat het middel kritiek oefent op het arrest waarbij de
telastleggingen van onopzettelijk doden en van schuldig verzuim tegen
eiser bewezen verklaard worden, in
zoverre die misdrijven zijn gepleegd
op de « kinderen » van de verweerders, terwijl een kind dat op het
punt staat geboren te worden maar
nog niet van zijn moeder gescheiden
is en een levend doch niet levensvatbaar geboren kind niet kunnen
worden beschouwd als een persoon,
aangezien die omschrijving enkel
geldt voor een levend en levensvatbaar geboren menselijk wezen;
Overwegende dat een bewust gepleegde aanslag op een levende
doch niet levensvatbaar geboren
vrucht of nog, op een nog niet geboren vrucht, wanneer de opzettelijke
daad gepleegd wordt gedurende de
gehele tijd dat de bevalling duurt,
kindermoord wordt genoemd en gestraft wordt krachtens artikel 396
van het Strafwetboek, dat voorkomt
onder de titel « misdaden en wanbcdrijven tegen personen »; dat daaruit blijkt dat de in het burgerlijk
recht gehanteerde criteria om in het
recht als persoon erkend te worden,
ten deze niet van toepassing zijn;
Overwegende dat de strafwet het
kind dat op het punt staat geboren
te worden, hoewel het nog niet van
de moeder gescheiden is, beschermt
tegen elke opzettelijke handeling
die zijn dood tot gevolg heeft door
het als een persoon te aanzien; dat
het kind echter diezelfde bescherming moet genieten tegen elke onopzettelijke handeling die rechtstreeks datzelfde kwaad veroorzaakt;
Overwegende dat zich dus schuldig maakt aan onopzettelijk doden
de geneesheer of de vroedvrouw die,
door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, tijdens de bevalling, de
dood veroorzaakt van een kind dat
op het punt staat geboren te worden, hoewel het nog niet van de
moeder gescheiden is, mits de dood
door hun fout of verzuim is veroorzaakt;
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Overwegende dat de enige tegen 25 juni 1986 door de zesde kamer van
eiser uitgesproken straf naar recht het Hof van Beroep te Luik gewezen aris verantwoord door het misdrijf on- rest, alsook alle voor dat rechtscollege
opzettelijk doden, zodat het middel verrichte proceshandelingen nietig zijn,
hof van beroep de beslissing niet regeen belang meer heeft in zoverre het
gelmatig met redenen heeft omkleed of
het gericht is tegen de telastlegging naar recht verantwoord (schending van
van schuldig verzuim ten aanzien de artikelen 97 van de Grondwet, 292
van die twee kinderen;
van het Gerechtelijk Wetboek, 6.1 van
Dat het middel niet kan worden het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamenaangenomen;
Over het derde middel, .. .
Over het vierde middel, .. .

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vorderingen :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
II. Op de voorziening van MarieRose Marchal, beklaagde :
A. In zoverre de voorziening gericht i~ tegen de beslissing op de
strafvodering :

tele Vrijheden, 14.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten en van het algemeen
rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter onpartijdig moet oordelen) :

Overwegende dat het middel, in
zoverre het de schending van artikel
97 van de Grondwet aanvoert zonder aan te geven in welk opzicht die
grondwettelijke bepaling zou zijn
geschonden en nu de aangevoerde
grief op die bepaling geen betrekking heeft, niet ontvanklijk is;
Overwegende dat, voor het overige, uit het antwoord op het eerste
middel van de eiser Doumont blijkt
dat het gelijksoortige door eiser
aangevoerde middel niet kan worden aangenomen;

Over l1et eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 292 van het Gerechtelijk Wethoek, 6.1 van het Verdrag tot BescherOver het tweede middel, afgeleid uit
ming van de Rechten van de Mens en de de schending van de artikelen 418, 419,
Fundamentele Vrijheden, 14.1 van het 420 van het Strafwetboek, 9 en 97 van de
Internationale Verdrag inzake burger- Grondwet,
rechten en politieke rechten en van het
doordat het hof van beroep, ofschoon
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk het heeft vastgesteld « dat de twee bede rechter onpartijdig moet oordelen,
klaagden betwisten ook maar de geringdoordat de zesde kamer van het Hof ste fout te hebben begaan tijdens de
van Beroep te Luik, die het arrest van 25 uren die voorafgingen aan de bevalling
juni 1986 heeft gewezen, werd voorgeze- van mevrouw Deprez, die met een door
ten door de heer Cl. Lamberts die, zoals dokter Piret uitgevoerde keizersnede, op
uit het dossier van de rechtspleging woensdag 14 februari 1981, in het ziekenblijkt, ook deel uitmaakte van de kamer huis Saint-Vincent te Dinant, twee kindevan inbeschuldigingstelling die van de ren ter wereld bracht, waarvan het ene
zaak kennis genomen heeft,
doodgeboren was en het andere levend
terwijl, overeenkomstig de artikelen 97 doch niet levensvatbaar ter wereld
van de Grondwet, 292 van het Gerechte- kwam en daags nadien overleed •, eiselijk Wetboek, 6.1 van het Verdrag tot Be- res niettemin heeft veroordeeld wegens
scherming van de Rechten van de Mens overtreding van de artikelen 418 en 420
en de Fundamentele Vrijheden en 14.1 van het Strafwetboek, op grond « ... dat
van het Internationaal Verdrag inzake de tweede beklaagde (thans eiseres)
burgerrechten en politieke rechten be- wiens lange ervaring niet wordt ontkend,
treffende de onpartijdigheid van de rech- bij het horen van een verandering in de
terlijke instanties, een veroordelende be- door de foetus geproduceerde geluiden,
slissing niet mag worden gewezen door andere maatregelen had moeten treffen
een strafgerecht dat onder meer bestaat gezien het lange wegblijven van de
uit een magistraat die reeds in een on- wachtdoende geneesheer; dat zij wist of
derzoeksgerecht in de zaak zitting gena- moest weten dat een sterke daling van
men heeft; daaruit volgt dat, nu het op het hartritme wees op asphyxie van de
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foetus en dat ingrijpen dringend geboden was; dat de verandering in de door
de foetus geproduceerde geluiden zich
niet plotseling heeft voorgedaan en dat
(eiseres), nadat ze zich daarvan rekenschap had gegeven, enerzijds, de haar
ter beschikking gestelde controleapparatuur beter had moeten gebruiken en, anderzijds, nog v66r de geluiden van de
foetus onhoorbaar werden, de in het ziekenhuis aanwezige geneesheren, met name de geneesheren Deltombe en Monseur, die heiden beschikbaar waren, had
moeten waarschuwen; ... dat de ernst
van die fouten (van eiseres) wel moet
worden gerelativeerd door het feit dat
beklaagde in de mening verkeerde dat
dokter Doumont onmiddellijk zou komen, dat niettemin die fouten in een
noodzakelijk oorzakelijk verband staan
met het overlijden van de kinderen van
mevrouw Deprez », en « ... dat de wetgever niet heeft aangegeven wat hij onder
het begrip " persoon " in strafzaken verstond; dat hij nochtans zowel de vruchtafdrijving, gepleegd op een nog niet geboren wezen, als de doodslag gepleegd
op een kind " bij de geboorte of dadelijk
daarna" strafbaar gesteld heeft; dat het
civielrechtelijk be grip " persoon" niet in
het strafrecht kan worden toegepast; dat
immers : 1" zowel in het geval van vruchtafdrijving als in het geval van kindermoord de " levensvatbaarheid " noch
door de rechtspraak, noch door de
rechtsleer als een vereiste wordt gesteld;
2" de uitbreiding van de civielrechtelijke
begrippen tot het strafrecht tot onsamenhangende oplossingen leidt; dat bepaalde
auteurs aldus aannemen dat het wanbedrijf onopzettelijk doden enkel kan bestaan voor zover het wanbedrijf wordt
gepleegd op een natuurlijke persoon die
leeft en levensvatbaar is volgens de begrippen van het burgerlijk recht en daaruit afleiden dat, terwijl het misdrijf onopzettelijk doden uitgesloten zou zijn ten
aanzien van een om gelijk welke reden
doodgeboren of niet levensvatbaar geboren kind, omdat dit nog geen persoonlijkheid heeft, aan een geneesheer daarentegen wel het wanbedrijf onopzettelijk
toebrengen van verwondingen ten gevolge van de toepassing van een verkeerde
medicamenteuze behandeling ten laste
zou kunnen worden gelegd; met andere
woorden, de geneesheer wel zou kunnen
worden vervolgd als zijn verkeerde behandeling enkel onopzettelijke verwondingen tot gevolg heeft gehad, maar niet
als ze de dood heeft veroorzaakt; 3" de
wetgever in de omschrijving van het begrip kindermoord duidelijk heeft aange-
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geven dat het ging om de doodslag gepleegd op een kind " bij de geboorte of
dadelijk daarna "; dat de meest voor de
hand liggende uitlegging die aan de wettekst niet elke betekenis ontneemt, is
dat " bij de geboorte " het tijdstip is van
de bevalling, dus vanaf het begin van de
weeen tot het ogenblik van de uitdrijving; dat uit die consideransen blijkt dat
de " persoon " van de kinderen wordt beschermd door artikel 418 van het Strafwetboek, ook gedurende de bevalling; dat
de litigieuze feiten zich op dat tijdstip
hebben voorgedaan; dat het aan de beide
beklaagden ten laste gelegde misdrijf onopzettelijk doden bewezen is zoals het in
de dagvaarding is omschreven »,
terwijl, overeenkomstig de artikelen
418, 419 en 420 van het Strafwetboek, die
krachtens artikel 9 van de Grondwet op
een beperkende wijze moeten worden
uitgelegd, het wanbedrijf doden of onopzettelijk toebrengen van lichamelijke
verwondingen niet kan worden gepleegd
op een • foetus », zelfs niet tijdens de
duur van de bevalling, aangezien de
« foetus » geen persoon is in de zin van
de voornoemde wetsbepalingen; waaruit
volgt dat het hof van beroep, nu het vaststelt dat de ten laste van eiseres bewezen verklaarde fouten zijn begaan tijdens de bevalling, dus v66r de geboorte,
de veroordeling op grond van de artikelen 418 en 419 van het Strafwetboek niet
naar recht verantwoordt (schending van
de artikelen 418, 419, 420 van het Strafwetboek en 9 van de Grondwet) :

Overwegende dat het middel, in
zoverre het de schending van artikel
97 van de Grondwet aanvoert, zonder aan te geven in welk opzicht die
grondwettelijke bepaling is geschonden en ofschoon de aangevoerde
grief geen betrekking heeft op die
bepaling, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, voor het overige, uit het antwoord op het tweede
middel van eiser Doumont blijkt dat
het gelijksoortige, door eiseres aangevoerde middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
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B. In zoverre de voorziening ge- · het Hof van Beroep te Brussel gericht is tegen de beslissingen op de wezen;
tegen eiseres ingestelde civielrechteOver bet middel: schending van de arlijke vorderingen:

Overwegende dat eiseres geen bijzonder middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers,
ieder van hen, in de kosten van hun
voorziening.
11 februari 1987 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Simont.
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12 februari 1987

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - AGGLOMERATIEBELASTINGEN
- BELASTING OP RECLAME-INRICHTINGENBEGRIP.

2° AANPLAKBILJETTEN
INRICHTINGEN - VEREISTEN.

RECLAMEAGGLOMERATIEBELASTING

1o en 2° De Brusselse Agglomeratie kan

belasting heffen op de reclame-inrichtingen, maar niet op de reclame zelf
(1). (Artt. 59 en 60 wet 29 maart 1962,
art. 4 wet 26 juli 1971, art. 1 wet 7 juli
1972.)
(BRUSSELSE AGGLOMERATIE
T. METROPUBLICITY N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7665)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 oktober 1985 door
(1) Zie Cass., 28 juni 1979 (A.C., 1978-79, 134,
aertien arresten).

tikelen 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 van de door de
Brusselse Agglomeratie op 18 december
1974 aangenomen en op 19 november
1975 gewijzigde belastingverordening op
de lichtreclames en -plakkaten, ofwel
verlicht ofwel vertoond, 4, § 2, 4°, 48, § 1,
1°, van de wet van 26 juli 1971 houdende
organisatie van de agglomeraties en federaties van gemeenten, 1 van de wet
van 7 juli 1972 tot vaststelling van de
grenzen van de belastingbevoegdheid
van de agglomeraties en federaties van
gemeenten, 59, 60 van de wet van 29
maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedebouw, en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, de tegen verweerster op 6 januari 1977 uitgevaardigde dwangbevelen, en alle andere tot uitvoering van die dwangbevelen verrichte
handelingen nietig en ongeldig verklaart,
op grand dat « de agglomeratie enkel belasting mag heffen op de reclamedrager,
zoals het bard of het scherm, en niet op
de reclame als zodanig », dat « geintimeerde (thans verweerster) betoogt
dat ten deze niet de reclamedragers werden belast, maar de reclame zelf >>, dat
• ge'intimeerde (lees: appellante, thans
eiseres) tijdens het debat heeft toegegeven dat er geen belasting verschuldigd
was als er geen reclame was aangebracht; dat haar verordening trouwens
bepaalt dat elke wijziging van de reclame in de loop van het aanslagjaar aanleiding geeft tot de heffing van een nieuwe belasting (artikel 9), maar dat bij
afschaffing van de reclame in de loop
van dat jaar de belasting verschuldigd
blijft voor het gehele jaar (artikel 8) »,
dat • er derhalve onzekerheid blijft bestaan over die belasting, aangezien moet
worden nagegaan of de belasting geheven wordt van de drager, het scherm
dan wei van de reclame », dat « (eiseres)
ten deze niet bewijst dat zij enkel de reclamedragers of schermen, ongeacht de
aanwezigheid van reclame, heeft belast ,,
en dat « de eerste rechter dus op oordeelkundige gronden de dwangbevelen
en alle andere, tot de uitvoering van die
dwangbevelen verrichte handelingen
nietig en ongeldig verklaard heeft »,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest
noch in die motieven noch in enig ander
antwoordt op de aanvullende conclusie
en op de door het arrest bedoelde pleit-
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nota waarin eiseres, na de bepalingen
van haar belastingverordening op de reclameborden nauwkeurig te hebben vergeleken met die van de belastingverordening van 18 december 1974, daaruit
afleidde dat beide verordeningen « elkaar aanvullen, aangezien eerstgenoemde verordening betrekking heeft op een
bepaalde categorie van reclamedragers,
namelijk de reclameborden, met uitsluiting van de ophangborden of borden met
reclameaffiches, ofwel verlicht ofwel vertoond, terwijl de andere verordening predes slaat op de dragers van lichtreclames, ofwel verlicht ofwel vertoond » en,
in substantie, dat uit de bewoordingen
zelf van de artikelen 1, 2, 4, 6 en 7 van
de belastingverordening van 18 december 1974 bleek dat die verordening betrekking had op de installaties voor reclame, dat wil zeggen op de drager, het
bord of het scherm en, meer bepaald, op
« de aan een gebouw aangebrachte inrichting », zoals bleek uit artikel 2, « dat
zeer duidelijk is, aangezien het de heffing van de belasting onderwerpt aan de
voorwaarde dat de drager vastgemaakt
is, op welke wijze ook »; het arrest bijgevolg de beslissing dat de eerste rechter
wegens het bestaan van twijfel omtrent
de draagwijdte van de belastingverordening van 18 december 1974, en derhalve
omtrent de wettigheid ervan, terecht de
tegen verweerster uitgevaardigde dwangbevelen vernietigd heeft, niet regelmatig
met redenen omkleedt (schending van
artikel 97 van de Grondwet);

tweede onderdeel, de agglomeraties en
federaties van gemeenten, luidens de in
het middel aangewezen bepalingen van
de wet van 26 juli 1971 en van de wet
van 7 juli 1972, belastingen mogen heffen van de reclame-inrichtingen, bedoeld
in artikel 59 van de wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw;
een reclamedrager, zoals een bord of een
scherm, een reclame-inrichting is in de
zin van die bepaling; uit de bepalingen
van de belastingverordening van 18 december 1974 van de Brusselse Agglomeratie, als gewijzigd op 19 november 1975,
waarin het voorwerp van de litigieuze
belasting (artikelen 1 en 2), de wijze van
vaststelling (artikel 4) en de belastingplichtige (artikel 7) worden omschreven,
blijkt dat de belasting niet wordt geheven van de reclame als zodanig, maar
van de lichtreclames en -plakkaten, verlicht of vertoond; eiseres bijgevolg door
het heffen van de litigieuze belasting
haar belastingbevoegdheid niet te buiten
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gegaan is (schending van de artikelen 4,
§ 2, 4", 48, § 1, 1", van de wet van 26 juli
1971 en 1 van de wet van 7 juli 1972) en
het arrest geen wettige gronden opgeeft
voor de beslissing dat de eerste rechter,
wegens het bestaan van twijfel over de
draagwijdte van de belastingverordening
van 18 december 1974, terecht de tegen
verweerster uitgevaardigde dwangbevelen heeft vernietigd (schending van aile
in het middel aangewezen bepalingen,
met uitzondering van artikel 97 van de
Grondwet):
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, die door verweerster tegen het middel wordt aangevoerd voor het geval dat
het Hof zou beslissen dat de litigieuze
belastingverordening een belasting heft
van de reclamedragers, en die hieruit is
afgeleid dat het Hof de redengeving van
het door de voorziening bestreden arrest
zou moeten vervangen door een andere
rechtsgrond die een voldoende grondslag
zou vormen voor de vernietiging van de
dwangbevelen; immers, een belastingverordening op de reclamedragers betrekking heeft op een duurzame toestand die
aanleiding kan geven tot een herhaalde
heffing, zodat de geheven belasting een
directe belasting is waarvan de invordering luidens artikel 138 van de Gemeentewet, dat krachtens artikel 3 van het
koninklijk besluit van 30 mei 1972 van
toepassing verklaard is op de belastingen van de agglomeraties en federaties
van gemeenten, « moet geschieden overeenkomstig de regels bepaald voor de
heffing van de directe belasting ten behoeve van het Rijk »; derhalve, zo de litigieuze belastingverordening belastingen heft van de daarin omschreven
reclamedragers, de door eiseres « krachtens de wet van 29 april 1819 » uitgevaardigde dwangbevelen nietig zijn, wat het
arrest voldoende naar recht verantwoordt:

Overwegende dat het onderzoek
van de grond van niet-ontvankelijkheid het Hof zou verplichten tot een
onderzoek van feiten, aangezien de
dwangbevelen in kwestie niet gevoegd zijn bij het aan het Hof voorgelegde rechtsplegingsdossier;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vermeldt dat eiseres « tijdens het debat
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toegegeven heeft dat er geen belasting verschuldigd was als er geen
reclame was aangebracht; dat haar
verordening trouwens bepaalt dat elke wijziging van de reclame in de
loop van het aanslagjaar aanleiding
geeft tot de heffing van een nieuwe
belasting (artikel 9), maar dat bij afschaffing van de reclame in de loop
van dat jaar de belasting verschuldigd blijft voor het gehele jaar (artikel 8); dat er derhalve onzekerheid
blijft bestaan over die belasting,
aangezien moet worden nagegaan of
de belasting geheven wordt van de
drager, het scherm, dan wel van de
reclame; dat appellante (thans eiseres) ten deze niet bewijst dat zij enkel de reclamedragers of schermen,
ongeacht de aanwezigheid van reclame, heeft belast »;
Dat het arrest aldus, nu het de bepalingen van de belastingverordening aangeeft waarop het de beslissing grondt dat er onzekerheid bestaat over de vraag of de belasting
geheven wordt van de drager, het
scherm dan wel van de reclame zelf,
antwoordt op de in dit onderdeel
weergegeven conclusie van eiseres;
Dat het middel in dat opzicht feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens de
wet van 7 juli 1972 tot vaststelling
van de grenzen van de belastingbevoegdheid van de agglomeraties en
federaties van gemeenten, die agglomeraties of federaties, met uitsluiting van de gemeenten die er deel
van uitmaken, belastingen kunnen
heffen welke betrekking hebben op
de bevoegdheden die hun werkelijk
zijn overgedragen, bij toepassing
van artikel 4 van de wet van 26 juli
1971 houdende organisatie van de
agglomeraties en de federaties van
gemeenten;
Overwegende dat krachtens artikel 4, § 2, 4°, van laatstgenoemde
wet de bevoegdheid van de gemeenten inzake de bouw- en verkavelingsverordeningen wordt overgedra-
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gen aan de agglomeratie of federatie; dat het hier de bevoegdheid
betreft die artikel 60 van de wet van
29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van
de stedebouw, gewijzigd bij de wet
van 22 december 1970, opdroeg aan
de gemeenteraden, namelijk de bevoegdheid om bouwverordeningen
vast te stellen en de voorschriften
van de algemene verordeningen ter
zake aan te vullen; dat uit artikel 59
van dezelfde wet blijkt dat die verordeningen onder meer betrekking
kunnen hebben op de reclame-inrichtingen; dat borden en dragers
van reclame of affiches, alsook reclameschermen, reclame~inrichtin
gen zijn;
Dat bijgevolg de agglomeraties en
federaties van gemeenten, met uitsluiting van de gemeenten die er
deel van uitmaken, belastingen op
de reclame-inrichtingen kunnen heffen;
Overwegende dat de artikelen 1,
2, 4, 7 en 9 van de door de Brusselse
Agglomeratie op 18 december 1974
aangenomen en op 19 november
1975 gewijzigde belastingverordening op de lichtreclames en -plakkaten, vertoond of verlicht, luiden als
volgt: « Artikel 1. Er zal ten voordele van de agglomeratie een jaarlijkse belasting worden geheven op
de lichtreclames en -plakkaten, ofwei verlicht, ofwel vertoond. Artikel 2. Worden door de huidige verordening bedoeld, de reclames en
plakkaten zichtbaar vanop de openbare weg, hetzij deze zich bevinden
buiten een gebouw gelegen aan de
openbare weg of in een galerij of
een overdekte of onoverdekte passage, openbaar of prive, hetzij binnen
een gebouw, achter de uitstalramen
of in de portalen, of achter de vensterruiten en de toegangsdeuren. Artikel 4. Voor de lichtreclames en
-plakkaten is de belasting vastgesteld volgens het oppervlak van de
rechthoek in dewelke het dispositief
dat als steun dient, vervat is. Voor
de reclames en plakkaten, verlicht
of vertoond, wordt de belasting vast-
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gesteld volgens de meetkundige
vorm waarin het oppervlak of het
bord of het scherm vervat is; voor
de reclames en plakkaten met meerdere vlakken, verlicht of vertoond,
zal de belasting vermenigvuldigd
worden door het aantal zichtbare gedeelten. lndien het dispositief van
de installatie opeenvolgende reclame toelaat, of zij nu dezelfde of verschillend zijn, zal de belastingvoet
verdubbeld worden. Artikel 7. Niettegenstaande aile tegenstrijdige
overeenkomst is de belastingplichtige de fysieke of morele persoon ten
gunste van wie de publiciteit gedaan
wordt, behalve wanneer de reclame
door concessie toegestaan werd. Belastingplichtig wordt in dit geval de
fysieke of morele persoon die concessiehouder is. De eigenaar van het
gebouw waar hetzij het dispositief
van de reclame of het plakkaat, hetzij het panneel of het scherm, ge'installeerd werd, is gezamenlijk verschuldigd voor de betaling van de
belasting met de belastingplichtige
vermeld in vorige alinea. Artikel 9.
Elke wijziging van de publiciteit
geeft aanleiding tot de betaling van
een nieuwe belasting. De belasting
is evenwel vastgesteld op tweemaal
het bedrag bepaald bij artikel 6,
welke het aantal wijzigingen der
reclame ook weze, wanneer deze
door een concessiehouder gevoerd
wordt »;
Overwegende dat het arrest, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, vermeldt dat eiseres heeft
toegegeven dat de belasting niet verschuldigd was wanneer er geen reclame was aangebracht en niet bewijst dat zij enkel belasting heeft
geheven van de reclamedragers of
schermen, ongeacht of er al dan niet
reclame was op aangebracht;
Overwegende dat het arrest uit
die vaststellingen en uit verschillende bepalingen van de verordening
van 18 december 1974 afleidt dat er
nog onzekerheid bestaat over de
vraag of de door die verordening ingevoerde belastingen betrekking
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hebben op de drager, het scherm
dan wei op de reclame zelf;
Overwegende dat, hoewel de artikelen 4 en 6 het bedrag van de belasting vaststellen op basis van de
afmetingen van de drager van de reclame of de affiche, de artikelen 1,
2, 7 en 9 de belasting heffen op de
reclames en affiches zelf, en zulks
ten name van degene ten gunste
van wie de reclame gedaan is; dat
zelfs artikel 4 een belastingverhoging voorschrijft in het geval dat op
dezelfde drager opeenvolgende reclames aangebracht worden;
Dat het arrest, nu het beslist dat
de verordening van 18 december
1974 zich niet beperkt tot het heffen
van een belasting op de reclame-inrichtingen en nu het derhalve de op
grond van die verordening tegen
verweerster uitgevaardigde dwangbevelen nietig en ongeldig verklaart
wegens de wettelijke onbevoegdheid
van eiseres ter zake, dus de in het
middel vermelde wettelijke en verordenende bepalingen niet schendt;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
12 februari 1987 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Bosly, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Van Ommeslaghe en Kirkpatrick.
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1° VERJARING -

12 februari 1987

BURGERLIJKE ZAKEN TERMIJNEN - RECHTSVORDERING VAN HOTELHOUDERS, TAFELHOUDERS EN KOOPLIEDEN - BEGRIP.
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2° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIFI' BURGERLIJKE ZAKEN - BEGIN VAN BEWIJS
DOOR GESCHRIFI' - GESCHRIFr UITGAANDE
VAN DE SCHULDENAAR - BEGRIP.

1" De rechtsvordering tot betaling van

consumpties, ingesteld door een vereniging zonder winstoogmerk die als
werkelijk doel de bevordering van een
sport heeft en waarvoor de leveringen
aan haar Jeden van ondergeschikt belang zijn, verjaart niet door het verstrijken van de korte termijnen die
krachtens de artt. 2271 en 2272 B. W.
voor de hotelhouders, tafelhouders en
kooplieden gelden (1).
2" De rechter kan wettig oordelen dat

wanneer, tot gedeeltelijke aflossing
van de schuld, de schuldenaar aan de
schuldeiser een cheque heeft afgegeven die door een vriend van de schuldenaar is uitgegeven, die afgifte, zonder protest van die vriend, een begin
van bewijs door geschrift van het bestaan van een schuldvordering oplevert (2). (Art. 1347 B.W.)

T.

«

(MASSONI
CERCLE HIPPIQUE DE L'ETRIER » V.Z.W.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7667)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 14 november 1985 in
hager beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 1317, 1318, 1319, 1320, 1322,
1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329,
1330, 1331, 1332, 1341, 2271, 2272, 2274
van het Burgerlijk Wetboek, 1 van de
wet van 27 juni 1921 waarbij aan de vereniging zonder winstgevend doel en aan
de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, 25 van
(1) Zie Cass., 21 jan. 1952 (Bull. en
Pas., 1952, I, 285, en de cone!. van proc.-gen.
Ganshof van der Meersch, toen adv.-gen.); W.
Wilms, « De betekenis van de kwijtende verjaring in de Code Napoleon», Journal des juges
de paix, 1984, biz. 32, 45, 51).

(2) Zie Cass., 19 jan. 1939 (Pas., 1939, I, 37),
12 okt. 1984, A.R. nr. 4263 (A.C., 1984-85,
nr. 120).
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het Wetboek van Koophandel en 97 van
de Grondwet,
doordat bet bestreden vonnis, na te
hebben herinnerd aan het middel van eiser volgens hetwelk de schuldvordering
van verweerster verjaard was op grond
van de artikeh:!n 2271, tweede lid, en
2272, derde lid, van bet Burgerlijk Wethoek, dat middel verwerpt op grond dat
die artikelen « afwijken van het gemeen
recht en dus op beperkende wijze moeten worden uitgelegd, (...) dat de benaming hotelhouder, tafelhouder of koopman niet van toepassing is op (verweerster), gelet op de vorm van de vereniging, gelet op haar voornaamste en reeel
niet winstgevend doel, namelijk de bevordering van de paardesport, en gelet
op het bijkomstig karakter van de verstrekking van consumpties aan haar !eden; (dat) bovendien (... ) de korte verjaringstermijnen niet van toepassing zijn
wanneer de verbintenissen bij geschrift
zijn vastgesteld; dat ten deze de schuldvordering van (verweerster) blijkt uit 16
facturen met dagtekeningen tussen 1978
en 1979 en uit een rekeningoverzicht,
welke stukken pas werden betwist vanaf
bet schrijven van 10 juni 1983 van de
raadsman van (verweerster); (...) dat de
voorzitter van (verweerster) in een
schrijven van 27 juni 1983 te kennen
geeft dat bet heel gebruikelijk is dergelijke facturen te verzenden; dat (eiser)
alleen aanvoert dat hij de facturen niet
heeft ontvangen en dat hij de bedragen
die van hem rechtstreeks aan de toog
van de bar van de paardeclub werden gevorderd, heeft betaald; ( ...) dat (verweerster) een factuurboek van bet jaar 1978
overlegt waaruit blijkt dat de litigieuze
facturen van bet jaar 1978 regelmatig
werden geboekd; (dat) in die omstandigheden (... ) de artikelen 2271 en 2272 van
het Burgerlijk Wetboek niet kunnen worden toegepast •,
terwijl, eerste onderdeel, enerzijds, de
artikelen 2271, tweede lid, en 2272, derde
lid, van bet Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn op de « hotelhouders en tafelhouders » (artikel 2271, tweede lid) en
op de « kooplieden » (artikel 2272, derde
lid), zonder dat onder de beoefenaars
van die beroepen een onderscheid moet
worden gemaakt tussen degenen die wel
en degenen die niet de hoedanigheid van
koopman hebben in de zin van de artikelen 1 tot 3 van bet Wetboek van Koophandel; anderzijds, een vereniging zonder winstoogmerk, althans op bijkomstige wijze, een exploitatie mag hebben die
door de wet als een handelsonderneming
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wordt aangemerkt, zonder daarom een
winstoogmerk te hebben en derhalve
koopman te zijn in de zin van de artikelen 1 tot 3 van het Wetboek van Koophandel (artikelen 1 van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de vereniging zonder
winstgevend doel en aan de instellingen
van openbaar nut rechtspersoonlijkheid
wordt verleend); een vereniging zonder
winstoogmerk derhalve, binnen de grenzen van haar wettelijk doel, en ofschoon
ze geen winst nastreeft, wettelijk de hoedanigheid van « hotelhouder » of « tafelhouder » kan hebben, in de zin van artikel 2272, derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek of van « koopman » in de zin
van artikel 2272, derde lid, van dat wethoek; waaruit volgt dat het bestreden
vonnis, door te beslissen dat de artikelen
2271 en 2272 van het Burgerlijk Wetboek
ten deze niet van toepassing waren op
grond dat verweerster een vereniging
zonder winstoogmerk was en dat het
verstrekken van consumpties aan haar
!eden slechts een bijkomstige activiteit
was, zonder dat het in feite naging of
verweerster niet, zelfs niet op bijkomstige wijze, een zaak van« hotelhouder »of
« tafelhouder » exploiteerde of « koopman » was in de eigenlijke betekenis van
het woord, de wettelijke begrippen « hotelhouder » en « tafelhouder » in de zin
van artikel 2271, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek miskent (schending van
artikel 2271, tweede lid) alsmede het wettelijk begrip « koopman » in de zin van
artikel 2272, derde lid (schending van gezegd artikel 2272, derde lid), althans artikel 1 van de wet van 27 juni 1921
schendt, nu het beslist dat een vereniging zonder winstoogmerk niet, zelfs niet
op een bijkomstige wijze, een zaak van
hotelhouder of tafelhouder mag exploiteren of koopman mag zijn (schending van
artikel 1 van de wet van 27 juni 1921), en
derhalve de beslissing niet naar recht
verantwoordt (schending van aile in het
middel opgegeven bepalingen);

tweede onderdeel, de verjaringstermijn
van de artikelen 2271 en 2272 van het
Burgerlijk Wetboek « slechts ophoudt te
!open indien er een afgesloten rekening,
onderhandse of authentieke schuldbekentenis bestaat, ofwel een dagvaarding
voor het gerecht, waarop geen verval
van instantie gevolgd is » (artikel 2274,
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek);
derhalve, buiten een dagvaarding voor
het gerecht, enkel een geschrift dat bewijs oplevert tegen de schuldenaar, verweerder op de rechtsvordering, en dat
derhalve een schuldbekentenis van
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laatstgenoemde. bevat, de korte verjaringstermijn van de artikelen 2271 en ·
2272 van het Burgerlijk Wetboek stuit en
die termijnen vervangt door de verjaringstermijn van dertig jaar, zulks met
uitsluiting van elk geschrift dat enkel
door de schuldeiser is ondertekend of
van elke niet schriftelijke schuldbekentenis; in burgerlijke zaken enkel als titel
wordt aangemerkt de authentieke of onderhandse akte die is ondertekend door
de partij tegen wie men zich erop beroept (artikelen 1322 tot 1332 en 1341 van
het Burgerlijk Wetboek), met uitsluiting
van de factuur, aangezien artikel 25 van
het Wetboek van Koophandel ter zake
niet van toepassing is; waaruit volgt dat
het bestreden vonnis, nu het enkel gegrond is op de overweging dat de litigieuze schuldvordering bleek uit 16 facturen en uit een rekeningoverzicht, die
door verweerster eenzijdig waren opgemaakt en dat eiser die stukken te laat
had betwist: 1" die facturen en dat rekeningoverzicht op onwettige wijze als titels aanmerkt (schending van de in het
middel opgegeven bepalingen en inzonderheid van de artikelen 1322 tot 1332 en
1341 van het Burgerlijk Wetboek en 25
van het Wetboek van Koophandel), en
2" derhalve in strijd met de wet beslist
dat de artikelen 2271 en 2272 niet van
toepassing waren (schending van de in
het middel opgegeven bepalingen en inzonderheid van artikel 2274 van het Burgerlijk Wetboek) :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het bestreden
vonnis, zonder dienaangaande te
worden bekritiseerd, vaststelt dat
het reele, voornaamste en niet
winstgevend doel van de verwerende vereniging de bevordering van de
paardesport is en dat de aan haar
leden verstrekte leveringen enkel
een bijkomstig karakter hebben;
Overwegende dat de appelrechters
daaruit wettig hebben afgeleid dat
verweerster niet als hotelhouder, tafelhouder of koopman in de zin van
de artikelen 2271 en 2272 van het
Burgerlijk Wetboek kon worden
aangemerkt en dat eiser derhalve
zich te haren aanzien niet kon beroepen op de korte verj aringstermijn van die artikelen;
Dat dit onderdeel faalt naar recht;
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Wat het tweede onderdeel be- onrechte gewag maakt van schriftelijke
bewijzen die niet eens bestaan; dat, in
treft :
burgerlijke
het schriftelijk bewijs
Overwegende dat uit het antwoord het bewijs iszaken,
dat uitgaat van hem tegen
op het eerste onderdeel van het mid- wie het wordt aangevoerd en er ten deze
del volgt dat de artikelen 2271 en geen enkel schriftelijk bewijs voorhan2272 van het Burgerlijk Wetboek ten den is van de beweerde schuldvordering
deze niet van toepassing zijn;
van (verweerster); zij zich beroept op
stukken die van haar uitgaan, maar
Dat het onderdeel, nu het kritiek krachtens
artikel 1329 van het Burgerlijk
oefent op de toepassing die het be- Wetboek geen wettelijke bewijswaarde
streden vonnis zou gemaakt hebben hebben; (verweerster) het bewijs van
van artikel 2274, tweede lid, van het haar schuldvordering poogt te leveren
Burgerlijk Wetboek, niet ontvanke- door getuigen of vermoedens, hetgeen in
strijd is met artikel 1341 van het Burgerlijk is bij gebrek aan belang;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1317, 1318, 1319, 1320,
1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328,
1329 1330, 1331, 1332, 1341, 1347, 1348,
1353' van het Burgerlijk Wetboek, 25 van
het Wetboek van Koophandel en 97 van
de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis beslist
dat « het bewijs van de schuldvordering
van (verweerster) onder meer blijkt uit
16 facturen, die over meer dan een jaar
zijn gespreid en in haar boeken werden
opgenomen, alsook uit het rekeningoverzicht van 20 juni 1980, en dat die stukken niet v66r juni 1983 werden betwist;
dat de door de verbruikers ondertekende
bonnen bij de facturen waren gevoegd,
zoals in de tekst zelf van die facturen
staat aangegeven, zodat (verweerster) ze
niet kan overleggen; dat (eiser) zich
daarop niet kan beroepen; (...) dat (eiser)
op 11 oktober 1978, zonder enig voorbehoud te maken, een gedeeltelijke betaling van 6.600 frank heeft verricht door
middel van een cheque op naam van de
heer Ronge, lid van de club en vriend
van eiser; dat uit geen enkel stuk van
het dossier blijkt dat de heer Ronge protest heeft aangetekend toen zijn rekening, ter aanzuivering van de s_chuld van
de heer Massoni, werd gedeb1teerd ten
voordele van (verweerster); (...) dat de
eerste rechter dus terecht van oordeel
was dat het bewijs van de litigieuze
schuldvordering was geleverd en dat de
facturen bewijs opleverden (tegen eiser),
gelet enerzijds op de gedeeltelijke ~eta
ling van 6.600 frank, waarvoor (e1ser)
geen enkele verklaring ge~ft, ~n ~~let,
anderzijds, op het omstand1g stllzwiJgen
(van eiser) bij de ontvangst van de facturen »,
terwijl, eerste onderdeel, het bestre~en
vonnis niet antwoordt op het door e1ser
in zijn appelconclusie aangevoerde middel ten betoge « dat de eerste rechter ten

lijk Wetboek »; het bestreden vonnis bijgevolg niet regelmatig met redenen is
omkleed en uit dien hoofde artikel 97
van de Grondwet schendt;

tweede onderdeel, enerzijds, het bewijs van de verbintenissen uit overeenkomst in burgerlijke zaken wordt geleverd door een authentieke of onderhandse akte, behoudens de uitzonderingen
bepaald bij de artikelen 1341, 1347 en
1348 van het Burgerlijk Wetboek; anderzijds in burgerlijke zaken, als een onderh~ndse akte die het bewijs van een
schuldvordering oplevert, enkel wordt
beschouwd het geschrift dat is ondertekend door degene tegen wie het wordt
aangevoerd, de factuur niet als een titel
kan worden beschouwd, aangezien artikel 25 van het Wetboek van Koophandel
in dergelijke zaken niet van toepassing
is; het bestreden vonnis bijgevolg, nu het
niet vaststelt dat de schuldvordering van
verweerster minder dan drieduizend
frank bedroeg, dat er ten deze een begin
van bewijs door geschrift bestond of nog
dat verweerster in de onmogelijkheid
verkeerde om zich een regelmatig schriftelijk bewijs te doen opmaken, niet op
grond van de enkele, door verweerster
overgelegde en door eiser niet ondertekende facturen of rekeningoverzicht en
op grond van de vermoedens die het
aangeeft (niet-betwisting van die stukken en betaling van 6.600 frank door de
heer Bonge), kon beslissen dat het bewijs van de litigieuze vordering was geleverd : 1o zonder daarop op een onwettige
wijze tegen een niet-handelaar het bewijs van een uit een overeenkomst ontstane schuldvordering toe te laten door
andere middelen dan door authentieke of
onderhandse akte (schending van de artikelen 1341 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek); 2° zonder daardoor op een onwettige wijze die zestien facturen en dat
rekeningoverzicht te bestempelen als onderhandse akten, niettegenstaande het
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feit dat ze niet ondertekend waren door
eiser (schending van de artikelen 1322
tot 1332, 1341 van het Burgerlijk Wethoek en 25 van het Wetboek van Koophandel); 3" en zonder derhalve onwettige
gronden op te geven voor de beslissing
(scbending van aile in bet middel opgegeven bepalingen);
derde onderdeel, een begin van bewijs
door geschrift, in de zin van artikel 1347
van het Burgerlijk Wetboek, enkel wordt
geleverd door het gescbrift dat uitgaat
van degene tegen wie de vordering
wordt ingesteld en waardoor het beweerde feit waarscbijnlijk wordt gemaakt;
daaruit volgt dat, zelfs al zou worden geoordeeld, quod non, dat bet bestreden
vonnis impliciet zou bebben beslist dat
de zestien facturen en het rekeningoverzicht die door verweerster zijn overgelegd, een begin van bewij s door gescbrift
vormden waardoor bet bewijs van de litigieuze schuldvordering door getuigen
of vermoedens mocbt worden geleverd,
het bestreden vonnis dan nog artikel
1347 van bet Burgerlijk Wetboek zou
schenden, nu die geschriften niet uitgaan van eiser tegen wie verweerster
haar vordering had ingesteld (schending
van de in het middel opgegeven bepalingen en inzonderbeid van de artikelen
1341, 1347 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek):

Overwegende dat het bestreden
vonnis vaststelt dat eiser op 11 oktober 1978 zonder enig voorbehoud te
maken een gedeeltelijke betaling
van 6.600 frank heeft verricht door
aan verweerster een cheque te overhandigen op naam van een van zijn
vrienden, die geen protest heeft aangetekend toen zijn rekening, ter
aanzuivering van eisers schuld, gedebiteerd werd ten gunste van verweerster;
Dat de rechtbank, nu ze aldus,
zonder op dat punt te worden bekritiseerd, beslist heeft dat de aan verweerster overhandigde cheque uitging van eiser, impliciet maar zeker
heeft aangenomen dat dit stuk een
begin van bewijs door geschrut
opleverde, waardoor de schuldvordering van verweerster waarschijnlijk
werd gemaakt en het bewijs van die
schuldvordering mocht worden afgeleid uit de door haar geboekte facturen, uit het aan eiser toegezonden
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rekeningoverzicht, alsook uit het
omstandig stilzwijgen van laatstgenoemde na de ontvangst van de facturen;
Dat de rechtbank zodoende, zonder de in het tweede en derde onderdeel aangevoerde wetsbepalingen
te schenden, antwoordt op de in het
eerste onderdeel van het middel
weergegeven conclusie;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
12 februari 1987 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : mevr. Charlier, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaten:
mrs. Simont en Kirkpatrick.
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1° VERWIJZING VAN EZN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - TUCHTZAKEN GEWETTIGDE VERDENKING RAAD VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN - VORDERING TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK
AAN DE RECHTER- ONTVANKELIJKHEID FElTEN TOEGESCHREVEN AAN DE STAFHOUDER.

2° ADVOCAAT-

RAAD VAN DE ORDE VAN
ADVOCATEN - GEWETT!GDE VERDENKING VORDERING TOT ONTTREKKING VAN DE
ZAAK AAN DE RECHTER - ONTVANKELIJKHEID - FElTEN TOEGESCHREVEN AAN DE
STAFHOUDER.

3° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - TUCHT
ZAKEN GRIP

GEWETTIGDE VERDENKING -

BE-
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4° ADVOCAAT ADVOCATEN BEGRIP.

RAAD VAN DE ORDE VAN
GEWETI'IGDE VERDENKING -

1" en 2" Niet ontvankelijk is de tegen een

raad van de Orde van Advocaten gerichte vordering tot onttrekking van de
zaak aan de rechter en tot verwijzing,
wegens gewettigde verdenking, wanneer die vordering is gegrond op feiten
die niet worden toegeschreven aan het
gehele rechtscollege dat de raad van
de Orde vormt, maar wei aan een van
de ]eden ervan, met name de stafhouder of een gewezen stafhouder. (Artt.
648 e.v. Ger.W.)
3" en 4" Gewettigde verdenking valt niet

af te Jeiden uit de enkele omstandigheid dat een raad van de Orde van Advocaten, bij de uitoefening van zijn
wettelijke opdracht om « de beginselen
van waardigheid, rechtschapenheid en
kiesheid die aan hun beroep ten
grondslag liggen, te handhaven », bij
wege van een algemene beschikking
een regel inzake onverenigbaarheid
heeft uitgebreid, zonder te verwijzen
naar een bijzonder geval (1). (Artt. 456
en 648 Ger.W.)
(M ... E.A.)

ARREST ( vertaJing}

(A.R. nr. 7702)

HET HOF; - Gelet op het door
mr. J. Kirkpatrick, advocaat bij het
Hof, met redenen omklede en ondertekende verzoekschrift dat op 12 juni 1986 ter griffie van het Hof is
neergelegd en waarin de verzoekers
vorderen dat de tegen hen en tegen
advocaat J ... P ... ingestelde tuchtrechtelijke vervolgingen
zouden
worden onttrokken aan de raad van
de Orde van Advocaten van de balie
van Namen;
Overwegende dat de verzoekers,
tot staving van hun verzoek, mr.
G ... , stafhouder ten tijde van de feiten, verwijten dat hij openlijk voor
mr. P ... en tegen hen partij heeft gekozen zodra het tussen voornoemde
(1) Zie Cass., 3 feb. 1986, A.R. nr. 7500
(A.C., 1985-86, nr. 348).
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en de verzoekers gerezen geschil
voor hem was gebracht;
Overwegende dat ze tegen de raad
van de Orde aanvoerden dat de !eden van die instelling de partijdige
houding die ze aan de stafhouder
menen te kunnen verwijten, hebben
overgenomen, door met eenparigheid van stemmen, op de zitting van
21 februari 1986, te beslissen om het
aan de advocaat van een schuldenaar opgelegde verbod om de opdracht van· faillissementscurator,
commissaris van een gerechtelijk
akkoord en vereffenaar van een gerechtelijk akkoord met boedelafstand te aanvaarden, uit te breiden
tot de advocaat van de vereffenaar
die optreedt in het kader van een
vrijwillige vereffening, tenzij die advocaat is geraadpleegd over een
aangelegenheid die helemaal niets
met het faillissement en met het gerechtelijk akkoord met of zonder
boedelafstand te maken heeft;
Overwegende dat de raad van de
Orde van Advocaten, wanneer hij
uitspraak doet in tuchtzaken, een
rechtscollege is; dat derhalve de in
het Gerechtelijk Wetboek vervatte
procesregels daarop van toepassing
zijn;
Dat het verzoek tot onttrekking,
in zoverre het tegen de raad van de
Orde van Advocaten van de balie
van Namen is gericht, ontvankelijk
is;
Overwegende dat, krachtens artikel 456 van het Gerechtelijk Wethoek, de raad van de Orde van Advocaten onder meer tot opdracht
heeft « de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid
die aan hun beroep ten grondslag
liggen, te handhaven »;
Overwegende dat de raad van de
Orde, wanneer hij een onverenigbaarheid die geldt voor de advocaat
die v66r de faillietverklaring wordt
of is geraadpleegd door een schuldenaar, uitbreidt tot de advocaat van
de vereffenaar die optreedt in het
kader van een vrijwillige vereffening, uitspraak doet bij wege van
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een algemene beschikking en niet
over een bijzonder geval;
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Dat zodanige beslissing noch het
vermoeden noch de vrees wettigt
dat de leden van de raad van de Orde niet in staat zouden zijn om de
zaak in alle onafhankelijkheid en
objectiviteit te onderzoeken als, ten
deze, de verzoekers zich gedragen
hebben naar de regels van rechtschapenheid en kiesheid die aan
hun beroep ten grondslag liggen;
Overwegende dat de vordering, in
zoverre ze tegen de raad van de Orde is ingesteld, niet gegrond is;
Overwegende dat het verzoek, in
zoverre het niet tegen het rechtscollege in zijn geheel maar alleen tegen een van de leden ervan, namelijk mr. G ... , gewezen stafhouder, is·
gericht, geen vordering tot verwijzing op grond van gewettigde verdenking is in de zin van de artikelen 650 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek;

795

KAMER -

12 februari 1987

INKOMSTENBELASTINGEN

AANSLAGPROCEDURE - BEWIJS - VERMOEDENS
- « GLOBALISERING • OVER VERSCHILLENDE
JAREN.

De regel van art. 265, eerste lid, W.LB.,
volgens welke de over een aanslagjaar
verschuldigde belasting wordt vastgesteld op de inkomsten welke de belastingplichtige behaald en verkregen
heeft gedurende het belastbaar tijdperk, belet niet dat de inkomsten en
de verantwoording over twee of meer
jaren worden « geglobaliseerd » en dat
vervolgens de vermoede inkomsten
over de onderscheiden aanslagjaren
worden verdeeld (1).

(EL MATAR
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( verta/ing)

(A.R. nr. F 774 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 oktober 1985 door
Dat het derhalve niet ontvankelijk
het Hof van Beroep te Brussel geis;
wezen;
Overwegende dat het verzoek, in
Over het eerste middel, afgeleid uit de
zoverre het ertoe strekt de tegen schending van de artikelen 111 van de
J ... P ... ingestelde tuchtvordering te Grondwet, 245, 247, 251, 261' van het Wetonttrekken aan de raad van de Or- hoek van de Inkomstenbelastingen (gewetten van 26 februari
de, niet ontvankelijk is bij gebrek coordineerde
1964), 1315, 1349, 1350, 1352 van het Buraan belang;
gerlijk Wetboek en 870 van het Gerechte-

Om die redenen, wijst het verzoek
af; veroordeelt de verzoekers in de
kosten.
12 februari 1987 - 1" kamer- Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Poupart, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, advocaat-generaal
Advocaat: mr. Kirkpatrick.

lijk Wetboek,
doordat het arrest, na met betrekking
tot de voor de aanslagjaren 1977 en 1978
gevestigde aanslagen te hebben vastgesteld dat de administratie de te verantwoorden bestanddelen voor die twee jaren heeft samengevoegd ten belope van
een bedrag van 1.690.781 frank, dat zij
hetzelfde heeft gedaan voor de verantwoorde uitgaven die voor de twee in aanmerking genomen aanslagjaren in totaal
900.458 frank bedragen en vervolgens de
(1) Zie Cass., 6 mei 1952 (Bull. en Pas., 1952,
I, 564); 2 maart 1954 (ibid., 1954, 1, 569); 6 dec.
1955 (ibid., 1956, I, 333) en 23 april 1959
(ibid., 1959, I, 854).
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Nr. 355

vermoede inkomsten over elk aanslag- Wetboek van de Inkomstenbelastinjaar heeft verdeeld en dat de administra- gen niet verbiedt dat de inkomsten
tie voor die twee aanslagjaren een be- en verantwoorde uitgaven van de
drag van 300.000 frank voor huishoudelijke uitgaven in aanmerking genomen twee litigieuze jaren worden samenheeft, het bezwaarschrift verwerpt op gevoegd en dat vervolgens de vergrond dat het beginsel van de annaliteit moede inkomsten over elk aanslagvan de belasting de administratie niet jaar worden verdeeld;
het recht ontneemt om de belastbare
Dat het onderdeel in dat opzicht
grondslag te ramen volgens tekenen en faalt naar recht;
indicien die zijn vastgesteld voor een onWat het tweede onderdeel beonderbroken reeks van door haar te controleren aanslagjaren en te vermoeden treft :
dat in de loop van de met die aanslagjaren overeenstemmende jaren een gelijk
Over het tweede middel,
bedrag aan niet aangegeven inkomsten
is verkregen en met name bij de raming
Over het derde middel, ...
van de belastbare inkomsten van de
twee litigieuze aanslagjaren de gedurende twee jaar gedane investeringen samen te voegen en dat de administratie
terecht het voormelde bedrag van 300.000
frank in aanmerking genomen heeft op
grond dat dit bedrag helemaal niet buitensporig is, gelet op de gezinstoestand
Om die redenen, verwerpt de
van eiser en de door hem toegegeven uit- voorziening; veroordeelt eiser in de
gaven,
kosten.
terwijl, eerste onderdeel, de omstan12 februari 1987 - 1• kamer- Voorzitdigheid dat de administratie bij de raming van de belastbare inkomsten de te ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
verantwoorden bestanddelen voor twee - Verslaggever : mevr. Charlier, raadsdoor haar te controleren jaren samen- heer - Gelijkluidende conclusie van
voegt en de inkomsten van ieder aan- mevr. Liekendael, advocaat-generaalslagjaar verhoogt met inkomsten waar- Advocaten : mrs. Scheufele, Brussel, en
van vermoed wordt dat ze in de loop van DeBruyn.
elk van die jaren gelijk gebleven zijn, indruist tegen het grondwettelijk en wettelijk beginsel van de annaliteit van de belasting krachtens hetwelk de voor een
aanslagjaar verschuldigde belasting gevestigd wordt op de inkomsten welke de
belastingplichtige behaald of verkregen Nr. 355
heeft gedurende het belastbaar tijdperk
(schending van de artikelen 111 van de
Grondwet en 265 van het Wetboek van
1" KAMER - 13 februari 1987
de Inkomstenbelastingen);
tweede onderdeel, ...
AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
Wat het eerste onderdeel betreft:
OVEREENKOMST - SCHADE - OORZA-

Overwegende dat, enerzijds, het
middel niet aangeeft waarom het arrest het in artikellll van de Grondwet neergelegde beginsel van de annaliteit van de belasting miskent;
Dat het onderdeel, in zoverre het
uit de schending van dat artikel is
afgeleid, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, anderzijds, de
in het middel weergegeven regel
van artikel 265, eerste lid, van het

KELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE
- EIS TOT SCHADEVERGOEDING VAN DE BENADEELDE TEGEN DE PERSOON WIENS FOUT
DE SCHADE ZOU HEBBEN VEROORZAAKT BESLISSING DIE VASTSTELT DAT DE BENADEELDE EN DE VERWEERDER EEN FOUT HEBBEN BEGAAN - AFWfJZING VAN DE EIS OP
GROND VAN DE DOOR DE BENADEELDE BEGANE FOUT- GEEN VASTSTELLING DAT DE
SCHADE, ZOALS ZIJ ZICH IN CONCRETO
HEEFT VOORGEDAAN, OP DEZELFDE WfJZE
ZOU ZfJN ONTSTAAN ZONDER DE FOUT VAN
DE VERWEERDER - GEVOLG

------~

l~---

------T

~----
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Niet naar recht verantwoord is de beslissing die de eis tot schadevergoeding,
ingesteld door de benadeelde tegen de
persoon wiens lout de schade zou hebben veroorzaakt, afwijst op grand dat
de benadeelde en de verweerder een
lout hebben begaan en dat de benadeelde, wegens zijn lout, t.o. v. de verweerder geen aanspraak kan maken
op vergoeding, zonder vast te stellen
dat de schade, zoals zij zich in concreto heelt voorgedaan, op dezelfde wijze
zou zijn ontstaan zonder de lout van
de verweerder (1). (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
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1974, waaruit blijkt dat de gefailleerde
vennootschap voordien niet regelmatig
haar betalingverplichtingen nakwam; dat
(eiseres), door in de gegeven omstandigheden haar handelsactiviteiten met voornoemde vennootschap voort te zetten,
zelf in haar algemene voorzichtigheidsplicht tekort kwam; dat (eiseres) de door
haar genomen risico's thans niet aan de
fout van wijlen Willems Albert kan toeschrijven en dat zijzelf aansprakelijk is
voor de door haar gevorderde schade »,
terwijl, overeenkomstig de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek, de feitenrechter, die vaststelt dat
twee personen een fout hebben begaan
in de zin van deze wetsbepalingen,
(FRANS MAAS N.V. T. WILLEMS L. E.A.)
slechts wettig een van deze personen uitsluitend aansprakelijk kan verklaren
voor de ontstane schade, indien hij vastARREST
stelt niet aileen dat deze schade, zoals ze
(A.R. nr. 5130)
in concreto is ontstaan, niet zou zijn ontstaan zonder de fout van die persoon,
HET HOF; - Gelet op het bestre- doch tevens dat ze ook zou zijn ontstaan
zonder de fout van de andere persoon;
den arrest, op 20 maart 1985 door zodat het hof van beroep, na te hebben
het Hof van Beroep te Antwerpen geoordeeld dat wijlen Albert Willems,
gewezen;
rechtsvoorganger van de verweerders,
een fout heeft begaan in de zin van artiOver het middel, afgeleid uit de scherr- kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
ding van de artikelen 1382 en 1383 van door de verplichting, voorgeschreven
het Burgerlijk Wetboek,
door artikel 440 van de Faillissementsdoordat het hof van beroep de rechts- wet, te hebben miskend, alsmede dat eivordering van eiseres ongegrond ver- seres zelf in haar algemene voorzichtigklaart, op grond : '' dat wijlen Albert Wil- heidsplicht tekort kwam door in de
lems, rechtsvoorganger van (de verweer- gegeven omstandigheden haar handelsders), op datum van staking van betaling activiteiten met de failliete vennootschap
beheerder van de N.V. ADB-Plaatwerken voort te zetten, niet wettig eiseres aanwas; (... ) dat binnen de naamloze ven- sprakelijk kon achten voor de door haar
nootschap de beheersorganen bevoegd gevorderde schade zonder vast te stellen
zijn om faillissementsaangifte te doen; dat deze, zoals zij zich heeft voorgedaan,
dat een miskenning van de door artikel op dezelfde wijze zou zijn voorgekomen
440 van de Faillissementswet voorge- zonder de fout van wijlen Albert Willems
schreven verplichting, waarvoor een en, bijgevolg, zijn beslissing niet naar
strafsanctie is voorzien onder artikel 574, recht verantwoordt (schending van de ar4", van voornoemde wet, een fout daar- tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
stelt in de zin van artikel 1382 van het Wetboek):
Burgerlijk Wetboek lastens iedere beheerder; dat (eiseres) enkel die schade
Overwegende dat, blijkens het bekan verhalen die door (de) fout van wij- roepen vonnis waarnaar het arrest
len Willems Albert werd veroorzaakt; (...) verwij st, eiseres een schadevergoedat (eiseres) (...) zelf hoorde de kredietwaardigheid van haar handelspartner te ding van 272.505 frank vorderde op
onderzoeken; dat volgens de overgelegde grond dat de rechtsvoorganger van
factuur
van
26
november
1974, de verweerders als bestuurder van
nr. 4.900.223 ten bedrage van 14.092 een vennootschap de fout had befrank als volgens voornoemde factuur gaan niet binnen drie dagen nadat
van 31 december 1974 intresten liepen op de vennootschap had opgehouden te
facturen gedateerd v66r 26 november betalen, daarvan aangifte te doen,
en dat eiseres de beweerde schade
(1) Zie Cass., 5 maart 1985, A.R. nr 8925 niet zou hebben geleden indlen hij
(A.G., 1984-85, nr 401).
de aangifte tijdlg had gedaan;
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Overwegende dat het middel
slechts betrekking heeft op de beslissing waarbij het arrest uitspraak
doet over het deel van de schuldvordering dat binnen de periode van
staking van betaling ontstond;
Overwegende dat het arrest aanneemt dat de bestuurder van de
vennootschap de hem verweten fout
heeft begaan; dat het echter oordeelt dat eiseres zelf in haar algemene voorzichtigheidsplicht tekort
schoot door haar handelsactiviteit
met de vennootschap voort te zetten
en dat zij de door haar genomen risico's niet aan de bestuurder kan
toeschrijven;
Overwegende dat het arrest aldus,
ten aanzien van de op artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek gegronde vordering van eiseres, ervan uitgaat dat zowel de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap als eiseres zelf een fout hebben begaan;
Overwegende dat het hof van beroep bet oorzak!·'lijk verband tussen
de fout van de bestuurder en de
schade niet vermag uit te sluiten
door de enkele vaststelling dat eiseres een fout beeft begaan en door te
oordelen dat zij de door haar genamen risico's niet aan de bestuurder
kan toeschrijven;
Overwegende dat het arrest, door
de vordering van eiseres af te wijzen op de gronden die het vermeldt,
zonder vast te stellen dat zonder de
fout van de bestuurder de scbade,
zoals zij zich in concreto beeft voorgedaan, ook zou zijn ontstaan, de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek scbendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet: 1) over het deel van de
schuldvordering dat binnen de periode van staking van betaling ontstond, behalve in zoverre het daarbij oordeelt dat eiseres zelf een fout

Nr. 356

heeft begaan in oorzakelijk verband
met de schade, 2) over de kosten;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
bet gedeeltelijk vernietigde arrest;
boudt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar bet Hof van Beroep te Brussel.
13 februari 1987 - 1• kamer- Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Biitzler en Geinger.

Nr. 356
3•

KAMER -

16 februari 1987

INTEREST -

GERECHTELIJKE INTEREST WETTELIJKE INTEREST - BEGRIP.

De wettelijke interest kan niet eerder
dan vanaf de vervaldag van de hoofdsom verschuldigd zijn (1). (Art. 1153
B.W.)
(RIJKSDIENST
VOOR WERKNEMERSPENSIOENEN T. CLAES)

ARREST

(A.R. nr. 5498)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 8 januari 1985 (2)
door bet Arbeidsbof te Antwerpen
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1153 van bet Burgerlijk Wetboek, gewijzigd door de wet
van 1 mei 1913, 4, 1", 2" en 3", 5, 5bis en

t---------------(1) Zie Cass., 13 juni 1983, A.R. nr. 3835
(A.C., 1982-83, nr. 564).
(2) Het cassatieberoep is ingediend op 6 augustus 1986.

-T
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gen kan aansluiten; artikel 1153 van het
Burgerlijk Wetboek is niet aileen van
toepassing op contractuele betrekkingen,
doch drukt een algemene rechtsregel uit
die oak van toepassing is in de relatie
met het bestuur; hierop kan aileen een
uitzondering gemaakt worden wanneer
deze vanuit de eigenheid of noodzaak
van de administratiefrechtelijke relatie
wordt aangetoond, hetgeen hier niet het
doordat het arrest voor recht zegt dat geval is; de gerechtelijke interesten valde gerechtelijke interest vanaf 17 juli len ten laste van (eiser) en niet van de
1981 verschuldigd is op het pensioendeel Rijkskas voor Rust- en Overlevingspenvan de jaren 1940 tot en met 1945, op de sioenen, aangezien de eerste instelling
volgende gronden : << Het geding heeft drager van rechten en verbintenissen is
betrekking op de administratieve beslis- en de tweede slechts een uitvoerende
sing van 30 juni 1981, ter kennis ge- functie vervult (artikel 66 van het kobracht op 9 juli 1981, waarbij aan (ver- ninklijk besluit van 21 december 1967 tot
weerster) een rustpensioen werd toege- vaststelling van het algemeen reglement
kend, ingaand op 1 oktober 1981, voor betreffende het rust- en overlevingspeneen beroepsloopbaan van 18/40 (de jaren sioen voor werlmemers); het is in casu
1965 tot en met 1980 + twee toegevoegde ten andere duidelijk dat de vertraging
jaren). De Arbeidsrechtbank te Hasselt, bij het toekennen van het pensioen en
statuerend OlJ het bezwaar van (verweer- niet bij de uitbetaling van de uit de toester), zegde voor recht dat (zij) oak voor kenning resulterende bedragen ligt •,
de jaren 1940 tot en met 1944 aanspraak
terwijl verbintenissen die uitsluitend
op rustpensioen kan maken. (Eiser) betrekking
hebben op het betalen van
komt van dit vonnis in hager beroep ten een bepaalde
geldsom, enkel wettelijke
einde voor recht te horen zeggen dat de interest opleveren
nadat de schuld waarjaren 1940 tot en met 1945 kunnen geva- op ze betrekking hebben,
vervailen is en
lideerd worden, maar dat in dat geval
rekenen vanaf de dag van de aanmageen toegevoegde jaren kunnen toege- te
ning; het rustpensioen van verweerster
kend worden. (Verweerster) tekent inci- volgens
de vaststellingen van het arrest
denteel beroep aan om interest te beko- pas inging
op 1 oktober 1981; de gerechmen op het pensioendeel van de jaren
1940 tot en met 1945, te rekenen vanaf telijke interesten op verweersters pen17 juli 1981, datum van neerlegging van sioendeel van de jaren 1940 tot en met
1945 bijgevolg onmogelijk reeds vanaf 17
het bezwaarschrift ter griffie van de Ar- juli
1981 konden worden toegekend, verbeidsrechtbank te Hasselt, in toepassing
dit pensioen pas verviel op 1 oktovan artikel 1153 van het Burgerlijk Wet- mits
1981 en er dus eerder geen vertrahoek. Het openbaar ministerie zet in zijn ber
schriftelijk advies het volgende uiteen : ging in de betaling ervan kon bestaan :
" Overwegende dat het enig twistpunt
Overwegende dat, luidens artikel
dat nag in casu bestaat, de vordering
van de gerechtelijke interesten betreft 1153, eerste lid, van het Burgerlijk
vanaf 17.1.1981 (lees: 17 juli 1981), datum Wetboek, inzake verbintenissen die
van het inleidend verzoekschrift; overwe- aileen betrekking hebben op het begende dat deze interesten voor het eerst talen van een bepaalde geldsom, de
worden gevorderd in graad van hager be- schadevergoeding wegens vertraging
roep bij wijze van incidenteel beroep; dat in de uitvoering nooit in iets anders
zij aileen dus op grand 'van artikel( en) dan in de wettelijke interest bestaat,
807 en 808 van het Gerechtelijk Wetboek behoudens de bij de wet gestelde
kunnen toegekend worden; dat de tegenvordering ontvankelijk is; overwegende uitzonderingen;
Overwegende dat die interest,
dat het princiep dat de gerechtelijke interesten verschuldigd zijn, niet meer be- daar hij een schadevergoeding wetwist is; overwegende dat de vraag ge- gens vertraging in de uitvoering is,
steld wordt of de R.W.P. of de R.R.O.P. niet eerder dan vanaf de vervaldag
debiteur van interesten zijn; dat het Hof van de hoofdsom verschuldigd kan
van Cassatie gesteld heeft dat de R.W.P. zijn;
·
als opdrachtgever van de R.R.O.P. desbe-'
Dat het arrest derhalve artikel
treffend debiteur is". Het (arbeidshof)
bevindt dat het zich bij die overwegin- 1153 van het Burgerlijk Wetboek
25 van het koninklijk besluit nr. 50 van
24 oktober 1967 betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor werknemers,
gewijzigd door de wetten van 27 juli
1971, 28 maart 1975 en 2 juli 1976, 6 en
19 van de Herstelwet van 10 februari
1981 inzake de pensioenen van de sociale
sector, ingevoegd door het koninklijk besluit nr. 95 van 28 september 1982,

800

HOF VAN CASSATIE

scbendt door op pensioen dat pas op
1 oktober 1981 ingaat, interest vanaf
17 juli 1981 toe te kennen;
Dat bet middel gegrond is;

Nr. 357

veroorzaakt, gewezen op grand van de
enkele vaststelling dat het ongeval het
gevolg is van diens zeer zware lout (2).
(Art. 48, eerste lid, Arbeidsongevallenwet.)

(SCHUTZ T. DE BIJ-DE VREDE N.V.)

Om die redenen, vernietigt bet bestreden arrest in zoverre bet voor
recbt zegt dat de gerecbtelijke interest vanaf 17 juli 1981 verscbuldigd
is op bet pensioendeel van de jaren
1940 tot en met 1945; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van bet gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede lid, van bet Gerecbtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in
de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar bet Arbeidsbof te Brussel.
16 februari 1987 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusif' van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 357
3•

KAMER -

16 februari 1987

1° ARBEIDSONGEVALOPZET -

2° ARBEIDSONGEVAL OPZET -

VERGOEDING-

BEGRIP.
VERGOEDING -

BEGRIP

1o Het ongeval is opzettelijk door de ge-

troffene veroorzaakt wanneer deze het
willens heeft veroorzaakt, oak al heeft
hij de gevolgen ervan niet gewild (1)
(Art. 48, eerste lid, Arbeidsongevallenwet.)
2° Onwettig is de beslissing dat een on-

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in
substantie gezegd:
Het arbeidshof ontzegt eiser het recht
op arbeidsongevallenvergoeding omdat
het ongeval het gevolg is van een zeer
zware fout van eiser die met een opzettelijke fout dient te worden gelijkgesteld.
Volgens het eerste onderdeel van het
middel moet voor de toepassing van artikel 48 van de Arbeidsongevallenwet onderscheid worden gemaakt tussen de opzettelijke fout en het. opzettelijk ongeval.
Het is zeer de vraag of de wetgever dit
onderscheid heeft gemaakt, toen hij reeds in de wet van 24 december 1903 bepaalde dat de arbeidsongevallenvergoedingen niet verschuldigd zijn wanneer het ongeval door de getroffene opzettelijk is veroorzaakt.
Nadat het kamerverslag in een zeer
uitvoerig betoog onderstreept dat de fout
van de getroffene of van de werkgever
- ook de zware fout - geen enkele invloed heeft op de herstelplicht (3), bespreekt het de hier aan de orde zijnde
bepaling dat geen vergoeding verschuldigd is « wanneer het ongeval door het
slachtoffer met opzet werd teweeggebracht ». Dit betekent, aldus het verslag,
dat het ongeval « gewild (is) door de pleger der daad die het veroorzaakte; niet
alleen pleegde hij vrijwillig een onvoorzichtige daad, in strijd met een wet of
verordening, hij wilde ook 't gevolg van
die daad, het ongeval zelf, bij voorbeeld
de ontploffing, de brand, de instorting.
Doch het feit hoeft niet dat de pleger
opzettelijk de gevolgen zelf van het ongeval, 't is te zeggen dood of verwonding,
wilde , (4).
Op uitdrukkelijk verzoek van kamerlid
Destree beaamt de minister deze opvatting in de openbare vergadering : « 11 est
necessaire d'avoir voulu provoquer l'acci-

geval opzettelijk door de getroffene is
(1) en (2) Zie concl. O.M. Zie ook Cass.,
25 jan. 1982 (A.C., 1981-82, nr 313).

(3) Kamer, 1901-1902, Gedr. St., nr. 302,
blz. 112-123, nrs. XXXIII-XXXVI.
(4) Ibid., blz. 123, nr· XXXVII.
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dent, il n'est pas necessaire d'avoir voulu
toutes les consequences de !'accident »
(5).
De omschrijving die eiser van « opzettelijk ongeval • geeft en volgens welke
men ook de gevolgen van de daad, m.n.
het letsel, bewust wenst gerealiseerd te
zien, komt dus niet overeen met die van
de wetgever. Dichter bij deze laatste
staat de voorgestelde definitie van « opzettelijke fout •, die een bewuste overtreding van een norm inhoudt, zonder dat
noodzakelijk ook de gevolgen van de
daad worden gewild.
Het kamerverslag merkt ook op dat de
besproken bepaling strikt genomen niets
toevoegt aan de wet, maar een eenvoudige toepassing is van het beginsel dat het
ongeval alleen aanleiding geeft tot vergoeding wanneer het in de loop en door
het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ontstaat, en dat is niet het
geval wanneer het opzettelijk is veroorzaakt (6).
Legt het kamerverslag geen enkel uitdrukkelijk verband tussen fout en opzet,
dan spreekt het senaatsverslag in dit
verband wel van opzettelijke fout. Het
sluit de toepassing van de wet uit wanneer het ongeval is veroorzaakt « par la
faute intentionneile du patron ou de l'ouvrier. La faute intentionneile, c'est le dol;
le plus souvent c'est le crime ou le delit,
c'est !'accident voulu, provoque • (7).
Met verweerster kan dus wel worden
aangenomen dat het door eiser voorgestelde onderscheid geen steun vindt in
de wet en het eerste onderdeel derhalve
niet kan slagen.
Om het middel te beantwoorden is het
ook niet noodzakelijk, dacht ik, nader in
te gaan op de definitie van « opzettelijk
veroorzaakt ongeval •, omdat de bestreden beslissing daarop niet steunt. Enige
redengeving van die beslissing is dat eiser een zware fout heeft begaan. En dat
motief wordt terecht aangevochten in
het tweede onderdeel.
Met de meeste nadruk werd tijdens de
parlementaire voorbereiding van de wet
van 24 december 1903 onderstreept dat
de fout de toepassing van de wet niet
uitsluit, ook de zware fout niet, hoe men
deze ook noeme. Niet aileen heeft, zoals
(5} Kamer, 1902-1903, Hand., 24 juni 1903,
biz. 1598.
(6} Kamer, 1901-1902, Gedr. St., nr. 302,
biz. 123, nr. XXXVII.
(7) Senaat, 1903-1904, Gedr. St., nr. 5, biz. 6.
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reeds is gezegd, de centrale afdeling van
de Kamer een zeer grondige bespreking
aan het vraagstuk gewijd (8).
Ook in de algemene vergadering en in
de Senaat is het nogmaals aan de orde
gekomen (9). Aileen maakt het senaatsverslag uitzondering voor « la faute intentionneile, c'est-a-dire le dol • (10).
De wetgever laat er geen twijfel over
bestaan dat zware fout niet met opzettelijke fout mag worden gelijkgesteld.
In dezelfde zin heeft het Hof overigens
beslist in verband met de bepaling van
artikel 19 van de gecoordineerde wetten
dat de werkgever gemeenrechtelijk aansprakelijk blijft, wanneer hij het ongeval
opzettelijk heeft veroorzaakt; deze rechtspraak bevestigt bovendien de hiervoor
besproken definitie van het opzettelijk
veroorzaakt ongeval : de bepaling van artikel 19 « doelt op het geval dat het ondernemingshoofd het ongeval gewild
heeft, ook al heeft hij de daardoor veroorzaakte schade niet gewild, dat evenwei de wil het ongeval teweeg te brengen niet blijkt uit iedere, zelfs zware,
fout welke door het ondernemingshoofd
in de organisatie van de arbeid begaan
is • (11).
Onwettig is derhalve de beslissing van
het arbeidshof dat het ongeval door de
getroffene opzettelijk is veroorzaakt op
grond van de enkele vaststelling dat het
ongeval het gevolg is van diens zeer zware fout.
Het tweede onderdeel is gegrond.
Conclusie : vernietiging.
ARREST

(A.R. nr. 5551)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 maart 1986 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
(8} Kamer, 1901-1902, Gedr. St., nr. 302, biz.
112-123, nrs. XXXIII-XXXVI; zie oak het aanvullend verslag : Kamer, 1902-1903, Gedr. St.,
nr. 132, biz. 348, nr. XXIII.
(9) Zie a.m. Kamer, 1902-1903, Hand., 19 juni
1903, biz. 1543-1544, 24 juni 1903, biz. 1589-1591
en 1595-1597; Senaat, 1903-1904, Gedr. St.,
nr. 5, biz. 5, Hand., 1 dec. 1903, biz. 11, en 9
dec. 1903, biz. 76-77.
(10} Senaat, 1903-1904, Gedr. St., nr. 5, biz. 6;
zie oak biz. 21.
(11} Cass., 18 maart 1957 (A.C., 1957, 588);
zie oak Cass., 22 jan. 1951 (A.C., 1951, 263}.
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Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 48, inzonderheid eerste
lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971,
doordat het arbeidshof, na te hebben
vastgesteld dat er geen enkel formeel
vermoeden, laat staan bewijs voorhanden was dat eiser de bedoeling zou gehad hebben zich van het leven te beroven, oordeelt dat het optreden van eiser
toch moet worden bestempeld als meer
dan een gewone onvoorzichtigheid, en
overweegt : « Is het immers niet Z() dat
het oversteken van spoorwegen, zoals
(eiser) dat heeft gedaan, ten strengste is
verboden, en dat verbod staat niet aileen
vermeld in elk station maar elke treinreiziger weet dit maar al te goed - (eiser) gebruikt dagelijks dat vervoer en
weet het dus goed -; trouwens, het gevaar verbonden aan zo een optreden is
zo groot dat een ieder moet afzien, zelfs
zonder uitdrukkelijk verbod, van zulk
roekeloos gedrag. Nu (eiser) toch heeft
gemeend de spoorwegen te moeten oversteken om een brieventas aan de overkant te gaan oprapen, reden, die zelfs
bewezen, geenszins opweegt tegen het
bestaand verbod, begaat hij een zeer
zware fout die dient gelijkgesteld te worden met een opzettelijke fout, hetgeen
dan krachtens artikel 48 van de Arbeidsongevallenwet geen aanleiding geeft tot
vergoeding »; het arbeidshof het hoger
beroep ontvankelijk en gegrond verklaart en aldus voor recht zegt dat « het
ongeval overkomen aan (eiser) het gevolg is van een zware fout van deze laatste die dient gelijkgesteld te worden met
een opzettelijke fout, zodat hij geen
recht heeft op de vergoedingen voorzien
door de Arbeidsongevallenwet »,
terwijl het eerste lid van artikel 48 van
de Arbeidsongevallenwet bepaalt dat de
bij deze wet bepaalde vergoedingen niet
verschuldigd zijn wanneer het ongeval
door de getroffene opzettelijk is veroorzaakt; aldus vereist wordt dat het ongeval opzettelijk wordt veroorzaakt door de
getroffene, dit betekent dat hij zich wetens en willens blootstelt aan letsel, dit
letsel uitlokt of het zelf toebrengt; een
opzettelijke fout bestaat in een bewuste
overtreding van een norm, dat wil zeggen het wetens en willens stellen van
een daad (of het nalaten deze te stellen),
terwijl men zich bewust is van de mogelijke gevolgen van deze daad (of nalatigheid), die men evenwel niet noodzakelijk
wenst te zien plaatsvinden; daarentegen
slechts sprake kan zijn van een opzettelijk ongeval wanneer men zich er terde-

Nr. 357

ge rekenschap van geeft dat een bepaalde daad noodzakelijkerwijze bepaalde
gevolgen (het letsel) zal veroorzaken, en
men deze gevolgen ook bewust wenst gerealiseerd te zien; zodat,
eerste onderdeel, het arbeidshof ten
onrechte oordeelt dat artikel 48 van de
Arbeidsongevallenwet de opzettelijke
fout als uitsluitingsgrond voor vergoeding vermeldt, daar waar slechts het opzettelijk ongeval van vergoeding verstoken blijft (schending van dat artikel);
tweede onderdeel, althans op onwettige wijze de zware fout gelijkstelt met
het opzettelijk ongeval, en dus op onrechtmatige wijze eiser het recht op vergoedingen overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet ontzegt (schending van artikel 48 van die wet) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, ingevolge artikel 48, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet, de bij die wet bedoelde
vergoedingen niet verschuldigd zijn
wanneer het ongeval opzettelijk
door de getroffene is veroorzaakt,
dit is wanneer diegene die door het
ongeval getroffen is, het willens
heeft teweeggebracht, ook al heeft
hij de gevolgen ervan niet gewild;
Overwegende dat het arrest eiser
de
arbeidsongevallenvergoedingen
op grond van die bepaling weigert
omdat het ongeval dat hem op 1 oktober 1979 trof, het gevolg was van
zijn « meer dan gewone onvoorzichtigheid », van zijn « roekeloos gedrag », van de door hem begane
<< zeer zware fout die dient gelijkgesteld te worden met een opzettelijke
fout »;
Overwegende dat het arbeidshof,
op grond van de enkele vaststelling
dat het ongeval het gevolg is van de
zeer zware fout van de getroffene,
niet wettig beslist dat het ongeval
door hem opzettelijk is veroorzaakt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt

T- - - - -
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op de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet, veroordeelt verweerster in de kosten; verwij st de
zaak naar het Arbeidshof te Gent.
16 februari 1987 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal
Advocaten : mrs.
Biitzler en Simont.

Nr. 358
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de rechtspleging vanaf de terechtzitting in het Frans zal worden voortgezet;
Overwegende dat de verweerders
bij het op 22 oktober aan hen betekend bestreden vonnis bij verstek
zijn veroordeeld;
Overwegende dat de procureur
des Konings te Verviers zich tegen
die beslissing in cassatie heeft voorzien op 14 oktober 1986, dus v66r
het verstrijken van de gewone verzettermijn; dat het vonnis op de dag
van het instellen van de voorziening
niet definitief was;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;

18 februari 1987

VOORZIENING IN CASSATIE -

TERMIJN- STRAFZAKEN- ONTVANKELIJKHEID
- VEROORDELING BIJ VERSTEK - VOORZIENING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TIJDENS DE GEWONE VERZETTERMIJN.

Niet ontvankelijk is de voorziening die
door het openbaar ministerie tijdens
de gewone verzettermijn wordt ingesteld tegen een bij verstek gewezen
veroordelende beslissing (1). (Art. 413,
derde lid, Sv.)

Om die redenen, ongeacht de door
eiser ingediende memorie die geen
betrekking heeft op de ontvankelijkheid van de voorziening, verwerpt
de voorziening; laat de kosten ten
laste van de Staat.
18 februari 1987 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal.

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS
T. VEY P., VEY H.}
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5469)

HET HOF; - Gelet op de op het
bestreden vonnis, op 29 september
1986 in het Duits gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Verviers, rechtdoende in hoger beroep,
en gelet op de in dezelfde taal gestelde voorziening;
Gelet op 13 januari 1987 door de
heer eerste voorzitter gewezen beschikking waarbij wordt beslist dat
(1) Cass., 2 juni 1975 (A.C., 1974-75, 1043) en
1 dec. 1981, A.R. nr. 7029 (A.C., 1981-82,
nr. 218).

Nr., 359
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1° FEITELIJKHEDEN EN LICHTE GEWELDDADEN - ART. 563, 3°, sw. BEG RIP.

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

1o Om onder art. 563, :1', Sw. te vallen

mag een feitelijkheid of een lichte gewelddaad met name niet geleid hebben
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tot enige verwonding of slag in de zin
van art. 398 van dat wetboek (1).
2' Een verwonding of een slag in de zin

van art. 398 Sw. is elk uitwendig of inwendig letsel, hoe licht ook, dat van
buiten uit, door een mechanisch of
chemisch op de Jichaamsgesteltenis inwerkende oorzaak, aan het menselijk
lichaam wordt toegebracht; een kneuzing is dus een verwonding (2).

Nr. 359

ker ooglid van eiseres vaststelt, de telastlegging A niet kon omschrijven als een
inbreuk op artikel 563, 3', van het Strafwetboek;

Overwegende dat de beschikking
van de raadkarner of het arrest van
de karner van inbeschuldigingstelling, waarbij een verdachte, na de
regeling van de procedure, naar het
vonnisgerecht wordt verwezen of
buiten vervolging gesteld wordt, aileen voorlopig uitspraak doen over
(BOUHOUTE T. ARATBI EL HOSSAIN)
het al dan niet bestaan van bezwaren en geen werkelijke vonnissen
ARREST ( vertaling)
zijn in de zin van artikel 97 van de
Grondwet; dat die grondwettelijke
(A.R. nr. 5571)
bepaling derhalve daarop niet van
toepassing is, wat niet uitsluit dat
HET HOF; - Gelet op het bestre- de rnotiveringsplicht voor die beslisden arrest, op 30 oktober 1986 gewe- singen kan opgelegd zijn door een
zen door het Hof van Beroep te andere wetsbepaling;
Brussel, karner van inbeschuldigingDat het rniddel, in zoverre het de
stelling;
schending van artikel 97 van de
Over bet middel, afgeleid uit de schen- Grondwet aanvoert, faalt naar recht;
ding van de artikelen 398, 563, 3', van
Overwegende dat het voor de toehet Strafwetboek en 97 van de Grandpasselijkheid van artikel 563, 3', van
wet,
het Strafwetboek op een feitelijkdoordat het arrest verklaart dat het
door eiseres ingediende doktersattest op heid of lichte gewelddaad onder
objectieve wijze het bestaan van een rneer vereist is dat daarbij niernand
bloeduitstorting in het linker ooglid van gewond of geslagen werd in de zin
eiseres vaststelt, doch beslist dat de heer van artikel 398 van dat wetboek;
Aratbi El Hossain zich schuldig heeft geOverwegende dat als verwondinmaakt aan feitelijkheden of lichte ge- gen of slagen in de zin van laatstgewelddaden, in de zin van artikel 563, 3',
van het Strafwetboek, gelet op de bijzon- noernde bepaling wordt aangernerkt
dere gevoeligheid van het ooglid voor de elke uitwendige of inwendige vergeringste stoot, en dat eiseres ten on- wonding, hoe licht ook, die van buirechte betoogt dat het hier gaat om het tenaf aan het rnenselijk lichaarn
misdrijf opzettelijk toebrengen van sla- wordt toegebracht door mechanische
gen en verwondingen,
of chemische middelen en die inwerterwijl artikel 563, 3', van het Strafwet- ken op de lichamelijke toestand; dat
boek handelt over feitelijkheden of lichte derhalve een bloeduitstorting een
gewelddaden, waarbij de dader echter verwonding is;
niemand gewond of geslagan heeft; het
Overwegende dat de appelrechter,
arrest bijgevolg, nu het verklaart dat het
doktersattest op .objectieve wijze het be- na te hebben vastgesteld dat « het
staan van een bloeduitstorting in het lin- door (eiseres) ingediende doktersattest op een objectieve wijze het bestaan van een bloeduitstorting in
(1) NIJPELS J.S. G. en SERVAIS J., Le Code
het linker ooglid van Bouhoute Amipenal beige inte1prete, Brussel, 1898-1899, artt.
398 en 563 van de Code penal, dl. III, blz. 7
na (thans eiseres) vaststelt », niet
e.v.; dl. IV, blz. 463; RIGAUX M. en TROUSSE
zonder
de artikelen 398 en 563, 3',
P.E., Les Codes de police, dl. I, Brussel-Parijs,
van het Strafwetboek te schenden,
1938, art. 563, 3', van de Code penal, blz. 421
e.v.
de aan verweerder ten laste gelegde
feiten
heeft kunnen heromschrijven
(2) Cass., 12 april 1983, A.R. nr. 7359
als feitelijkheden of lichte geweldda(A.C., 1982-83, nr. 433); zie Cass., 7 okt. 1986,
A.R. nr. 857 (ibid., 1986-87, supra, nr. 68).
den gepleegd op de persoon van ei-

--T

--c-:--

Nr. 360

seres, zonder dat ze hierbij gewond
of geslagen werd;
Dat het middel in dat opzicht 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 verweerder in de
kosten; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Bergen, kamer
van inbeschuldigingstelling.
18 februari 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de
h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Kalugina, Brussel.

Nr. 360
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1° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
6.1- RECHT OP BEHANDELING VAN DE ZAAK
DOOR EEN ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - BEGRIP.

2" HOF VAN ASSISEN -

SAMENSTELLING VAN HET HOF EN VAN DE JURY- GEZWORENE DIE HET AMBT VAN GEVANGENBEWAARDER UITOEFENT- GEEN MISKENNING
VAN HET RECHT VAN DE BESCHULDIGDE OP
EEN ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE
RECHTERLIJKE INSTANTIE.

1" en 2" Uit de enkele omstandigheid dat

een gezworene van het hof van assisen
het ambt van gevangenbewaarder uitoefent, valt niet af te Jeiden dat de jury geen onafhankelijke en onpartijdige
rechterlijke instantie zou zijn in de zin
van art. 6.1 Europees Verdrag Rechten
van de Mens.

(LATINO)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5627)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 ?ecember 1986 d~or
het Hof van Ass1sen van de provmcie Henegouwen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 6.1 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
ondertekend op 4 november 1950 te Rome en goedgekeurd op 13 mei 1955 bij
akte van de Wetgevende Macht,
doordat een van de gezworenen, de
heer Gorlia, nu hij op de terechtzitting
van 1 december 1986 van het Hof van
Assisen van de provincie Henegouwen
was uitgeloot, opgeroepen was om eiser
te berechten, terwijl hij gevangenisbewaarder is in de gevangenis van Bergen,
hoofdplaats van de provincie waar eiser
voor het hof van assisen verscheen,
terwijl, krachtens artikel 6.1 van dat
Verdrag, een ieder bij het bepalen. van
de gegrondheid van een tegen hem mgestelde strafvervolging recht heeft op behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke
instantie; het Hof van Cassatie in het arrest van 27 november 1985 (niet gepubliceerd A.R. nr. 4289 in zake Van Damme
t. Verschelden) eraan heeft herinnerd
dat het voor een schending van artikel
6.1 van voornoemd Verdrag reeds voldoende is dat er bij de beklaagde gewettigde twijfel kon rijzen aan de geschiktheid van het met de berechtiging van de
zaak belaste rechtscollege om de zaak op
een onpartijdige wijze te behandelen; ~~t
niet kan worden ontkend dat er op ZIJn
minst een wettige twijfel kan rijzen aan
de geschiktheid van een gevangenisbewaarder in het algemeen en van een bewaarder van de gevangenis waar een beschuldigde in hechtenis is (gevangenis
van Bergen), in het bijzonder om
laatstgenoemde op een onpartijdige wijze en zonder vooringenomenheid te berechten, nu hij die beschuldigde als voo~
lopig gedetineerde in zijn gevangems
heeft gezien :

Overwegende dat het middel tegen het arrest aanvoert dat het de
regel volgens welke de zaak op een
eerlijke wijze moet worden behan-
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Nr. 361

deld voor een onafhankelijke en on- plichten feiten na te gaan waartoe
partijdige
rechterlijke instantie, het niet bevoegd is;
heeft miskend, nu een van de in de
Dat het middel in dat opzicht niet
zaak opgeroepen gezworenen het ontvankelijk is;
beroep van gevangenisbewaarder
En overwegende dat de substanuitoefent;
tiEHe of op straffe van nietigheid
Overwegende dat uit de geding- voorgeschreven rechtsvormen in
stukken blijkt dat de lijst van de acht zijn genomen en de beslissing
werkende en de toegevoegde gezwo- overeenkomstig de wet is gewezen;
renen aan eiser ter kennis gebracht
is overeenkomstig artikel 241 van
het Gerechtelijk Wetboek en dat die
lij st het beroep van ieder van hen
vermeldde; dat eiser nochtans ten
Om die redenen, verwerpt de
aanzien van de gezworene Michel
voorziening;
veroordeelt eiser in de
Gorlia geen gebruik gemaakt heeft
van het hem door artikel 247 van kosten.
het Gerechtelijk Wetboek toegeken18 februari 1987 - 2• kamer - Voorzitde wrakingsrecht; dat bovendien uit ter : de h. Screvens, voorzitter - Verdie stukken blijkt dat die bij de lo- slaggever : de h. Ghislain, raadsheer ting tot plaatsvervangend gezworene Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
aangewezen persoon een werkende advocaat-generaal - Advocaten: mr. De
gezworene heeft vervangen die bij Gratie, Brussel.
een door het hof van assisen op 1
december 1986 gewezen arrest op lichamelijke gronden ongeschikt verklaard was om de debatten te volgen, zonder dat eiser of diens raadsman die het woord hebben gekre- Nr. 361
gen, zich daartegen · verzet hebben;
1• KAMER - 19 februari 1987
Overwegende dat de enkele omstandigheid dat een gezworene het
beroep van gevangenisbewaarder 1° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
uitoefent, op zich geen enkele grond
- WERKING IN DE TIJD - DRAAGWIJDTE.
van onverenigbaarheid oplevert, zodat daaruit niet kan worden afgeleid 2° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN
dat de aldus samengestelde jury
TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDING geen onafhankelijke en onpartijdige
BIJZONDERE REGELS - WET 2 DEC. 1962 rechterlijke instantie zou zijn in de
WERKING VAN DE WET IN DE TIJD - DRAAGzin van artikel 6.1 van het Verdrag
WIJDTE.
tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele 1• De wet is niet enkel van toepassing
op toestanden die na haar inwerkingVrijheden;
treding ontstaan, maar ook op de geDat het middel in zoverre niet
volgen van een onder de vroegere wet
kan worden aangenomen;
ontstane toestand, die zich voordoen
(1) of die voortduren na de inwerkingOverwegende dat voor het overige
treding van de nieuwe wet (2).
het middel betoogt dat de gezworene Michel Gorlia eiser heeft gezien
in het huis van arrest te Bergen,
(1) In het arrest wordt het werkwoord « aanwaar laatstgenoemde zich in voorlo- houden » gebruikt, terwijl in de vroegere arresten waarop het teruggaat, het woord « zich
pige hechtenis bevond;
voordoen » gebezigd wordt. Dit Iaatste woord
Overwegende dat die omstandig- Iijkt inderdaad passender.
heid niet is vastgesteld door de fei(2) en (3) Zie de verwijzingen in de cone!.
tenrechter, zodat het onderzoek van van het O.M. in Bull. en Pas., 1986-87, I,
het middel het Hof ertoe zou ver- nr. 361.
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2" Noch art. 2 B. W., noch het algemeen
rechtsbeginsel luidens hetwelk wetten
geen terugwerkende kracht hebben,
noch art. 1 wet 1 juli 1974, als gewijzigd bij art. 1 wet 2 dec. 1982, worden
geschonden door het arrest dat beslist
dat art. 232, eerste lid, B. W., gewijzigd
bij de wet van 2 dec. 1982, van toepassing is op de gevolgen van een minstens vijfjarige feitelijke scheiding van
echtgenoten, die bestond onder de gelding van de oude wet en die heeft
voortgeduurd na de inwerkingtreding
van de nieuwe wet (3).
(H ... T. B... )
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7514)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 mei 1985 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat wetten geen terugwerkende
kracht hebben en schending van artikel
1 van de wet van 1 juli 1974, als gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 2 december 1982,
doordat het arrest, om te zeggen deft
het hoger beroep van de echtgenoot eiser
gedeeltelijk gegrond is en de echtscheiding tussen de partijen toe te staan op
grond van feitelijke scheiding van meer
dan vijf jaar, vaststelt dat verweerder,
onder aanvoering van de wet van 2 december 1982 die de duur van de feitelijke
scheiding, krachtens welke op grond van
artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek
de echtscheiding kan worden toegestaan,
van tien naar vijf jaar heeft teruggebracht, in hoger beroep zijn vordering
tot echtscheiding herhaalt, waarbij hij
dan een feitelijke scheiding van meer
dan vijf jaar aanvoert, en beslist dat, in
tegenstelling tot wat eiseres in haar appelconclusie betoogde, • de nieuwe wet
(van 2 december 1982) onmiddellijk van
toepassing is op de toekomstige gevolgen
van rechtstoestanden die onder vigeur
van de oude wet zijn ontstaan; de wet
van 2 december 1982 geen nieuwe grond
tot echtscheiding heeft ingevoerd, maar
enkel de duur van de feitelijke scheiding, krachtens welke ieder der echtge(3) Zie nota 2 op vorige biz.
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noten de echtscheiding kan bekomen indien daaruit de duurzame ontwrichting
van het huwelijk blijkt, van tien naar
vijf jaar heeft teruggebracht ... ''• en derhalve de nieuwe wet toepast door erop te
wijzen dat: • meer dan vijf jaar zijn verlopen tussen 28 februari 1975 en 26 februari 1981, datum waarop het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend; de vordering, ingevolge artikel
232, eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek, gewijzigd bij de wet van 2 december 1982, gegrond lijkt •,
terwijl het arrest, nu het gaat om een
rechtstoestand die nog tot stand moet
komen (te weten de echtscheiding die
door een van de echtgenoten is gevorderd en die, onder voorbehoud van overschrijving, pas bestaat vanaf de dag van
de uitspraak van het vonnis tot vestiging
van die staat en derhalve onder toepassing valt van de wet die van kracht is op
de datum van de uitspraak van die beslissing) en die een doorlopende feitelijke toestand van een bepaalde duur
vereist, het arrest, dat overweegt dat de
feitelijke scheiding vanaf 28 februari
1975 is aangetoond en dus ten minste
vijf jaar had geduurd op het ogenblik
dat het verzoekschrift tot echtscheiding
werd ingediend in 1981, v66r de inwerkingtreding van de wet van 2 december
1982, niet zonder meer heeft beslist dat
die wetsbepaling onmiddellijk van toepassing was, doch, door een periode van
feitelijke scheiding in aanmerking te nemen die aan de wet van 2 december 1982
voorafgaat, aan die wet een terugwerkende kracht verleent die de wetgever
aan die wet niet heeft willen hechten, en
aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de partijen ten minste sedert 28 februari 1975 gescheiden leven, en beslist dat, aangezien meer
dan vijf jaar zijn verlopen tussen 28
februari 1975 en 26 februari 1981,
datum van het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding, ten deze de wet van 2 december 1982 moet
worden toegepast die, nu zij geen
nieuwe grond tot echtscheiding
heeft ingevoerd maar enkel de duur
van de in artikel 232, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek bepaalde
feitelijke scheiding van tien naar
vijf jaar heeft teruggebracht, ingevolge de algemene beginselen inzake overgangsrecht onmiddellijk van
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toepassing is op toekomstige gevolgen van rechtstoestanden die onder
vigeur van de oude wet zijn ontstaan;
Overwegende dat de wet niet enkel van toepassing is op toestanden
die vanaf haar inwerkingtreding
ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder het stelsel
van de vroegere wet ontstane toestanden, en die aanhouden of voortduren onder vigeur van de nieuwe
wet;
Overwegende dat het hof van beroep, door artikel 232, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd
bij de wet van 2 december 1982, toe
te passen op de gevolgen van een
toestand, die weliswaar onder vigeur
van de oude wet was ontstaan, maar
die voortduren na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, derhalve
aan die wet geen terugwerkende
kracht verleent en de in het middel
aangewezen wetsbepalingen niet
schendt noch het in het middel aangewezen algemeen rechtsbeginsel
miskent;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die . redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
19 februari 1987 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Sace, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal - Advocaten : mrs. Dassesse en Biitzler.
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1° BEVOEGDHEID EN AANLEGGERLIJKE ZAKEN -

BURGESCHIL INZAKE BE-
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VOEGDHEID
GEEN VERWIJZING NAAR DE
ARRONDISSEMENTSRECHTBANK - BEVOEGDHEID VAN DE GEADIEERDE RECHTER.

2° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - GESCHIL INZAKE
BEVOEGDHEID RECHTSMACHT VAN DE
APPELRECHTER.

3° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - BEWIJS DOOR GESCHRIFI' - BEWIJSKRACHT
VAN DE AKTEN - MISKENNING - BEGRIP.

1" en 2" Wanneer de tegenpartij voor de

eerste rechter de volstrekte bevoegdheid van de geadieerde rechter heeft
betwist, maar eiser de verwijzing van
de zaak naar de arrondissementsrechtbank niet heeft gevorderd, al kan hij
dat op grond van art. 639 Ger. W. doen,
moet de appelrechter, die op zijn beurt
van de exceptie van onbevoegdheid
kennis neemt, zijn rechtsmacht bepalen naar het onderwerp van het geschil, zoals dat door eiser zelf is omschreven (1).

t----------------

(1) Zie Cass., 19 dec. 1985, AR. nr. 7396
(A.C., 1985-86, nr. 271) en de cone!. van het
O.M. in Bull. en Pas., 1986, I, nr. 271.
In de gedinginleidende dagvaarding van onderhavige zaak betoogde eiseres dat zij met de
tegenpartij door een contract van leasing was
verbonden en zij leidt daaruit in feite en in
recht gevolgtrekkingen af.
Volgens het arrest van het hof van beroep
strekte de vordering tot het voor recht doen
zeggen dat de op 6 en 10 dec. 1958 tussen de
partijen gesloten overeenkomst van leasing
van onroerende goederen tot 30 april 1982 uitwerking zal hebben, en derhalve tot veroordeling van verweerster om een bedrag van
11.806.664 frank te betalen.
De tegenpartij betoogde, daarentegen, dat
het een handelshuurovereenkomst van onroerende goederen betrof, waarvoor niet de rechtbank van koophandel, maar de vrederechter
bevoegd was.
Eiseres had de verwijzing naar de arrondissementsrechtbank kunnen vragen. Zij heeft
dat niet gedaan.
De rechtbank diende zich derhalve over
haar eigen bevoegdheid uit te spreken, en
moest daarbij noodzakelijk uitgaan van het
voorwerp van de vordering zoals dat door verweerster werd voorgesteld, te weten · een
leasing-contract. Aangezien bij een dergelijke
overeenkomst beide partijen handelaars zijn,
is de rechtbank van koophandel bevoegd. Zij
kon dus in rechte uitspraak doen over een dergelijke vordering. De rechtbank heeft dat gedaan, en op grond van de voorgelegde gegevens in feite en rechte beslist dat het geen
contract van lei!Si:_ng betrof.
(Zie vervolg nota volgende biz.)
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3° De bewijskracht van de akte waarin

een overeenkomst is vastgelegd, wordt
niet miskend door de beslissing die
deze akte anders uitlegt dan de partij
die de betreffende overeenkomst heeft
aangevoerd.
(IMOFO-COOPIMO N.V. T. SARMA N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7654)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 september 1985
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 9, 12, 573, 1", 591, 702 van
(Vervolg nota van vorige biz.)
Het hof van beroep heeft op het hoger beroep van eiseres die beslissing bevestigd.
Daaruit volgt dat afwijzend werd beschikt op
de grond van de vordering van de eisende partij, zoals zij in de processtukken was verwoord.
De eerste rechter en het hof van beroep
hebben zich daartoe echter niet beperkt. Ze
hebben ook beslist dat zij, voor zover het tussen de partijen gesloten contract als een handelshuurovereenkomst kon worden aangemerkt, niet bevoegd waren en hebben deswege
de zaak naar de vrederechter verwezen.
Uit het voorgaande blijkt dat de omstandigheden van onderhavige zaak verschillen van
die waarover het Hof bij arrest van 19 december 1985 uitspraak heeft gedaan.
In die zaak betrof de vordering het opnemen
van een schuldvordering in het passief van
een failliet verklaarde onderneming, waarbij
eiser, naar eigen zeggen, als werknemer in
dienst was geweest.
Die vordering tot opname in het passief van
het faillissement behoorde vanzelfsprekend tot
de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank
van koophandel.
Doch om uitspraak te doen over die opname
diende vooraf beslist of eiser, zoals hij betoogde, door een arbeidsovereenkomst was gebonden.
Aangezien zulks werd betwist door de curator over het faillissement, die beweerde dat
het een overeenkomst van handelsvertegenwoordiging betrof, had eiser gevraagd de zaak
aan de arrondissementsrechtbank voor te leggen om de verwijzing van de zaak naar de arbeidsrechtbank te bekomen.
De eerste rechter had die vordering niet ingewilligd, nu hij oordeelde dat « de vaststelling
van de bevoegdheid noodzakelijk de grond van
de zaak raakt, in zoverre de geadieerde rechtbank, om het geschil inzake de bevoegdheid te

het Gerechtelijk Wetboek en 2 van de
wet van 3 juli 1956, dat artikel 2, boek I,
van titel I van het Wetboek van Koophandel vervangt,

doordat het arrest het beroepen vonnis
bevestigt, waarbij de rechtbank van
koophandel zich onbevoegd had verklaard en de zaak naar de vrederechter
had verwezen, op grond dat de overeenkomsten tussen de partijen d_d. 6 en 10
december 1958, waarvan de uitvoering
het voorwerp van de rechtsvordering van
eiseres uitmaakte, « geen onsplitsbaar
geheel vormen », « dat de overeenkomst
van 6 december 1958 ... niet kan worden
aangemerkt als een leasing van onroerende goederen » en « dat de overeenkomst van 10 december 1958, die volgens
de bedoeling van de partijen een handelshuurovereenkomst is die een voorwaarde is voor de overeenkomst van 6
beslechten, noodzakelijk uitspraak moet doen
over de hoedanigheid van de eiser >>.
De rechtbank van koophandel besliste derhalve, bij de uitspraak over hetgeen naar haar
mening het werkelijke voorwerp van de overeenkomst was, dat het ging om een overeenkomst van handelsvertegenwoordiging en dat
zij dienaangaande bevoegd was. Die beslissing
werd door de appelrechter overgenomen.
Zowel de appelrechter als de rechter in eerste aanleg waren tot dat besluit gekomen uitgaande van de beslissing dat het geen arbeidsovereenkomst betrof. Zij hadden het probleem
uitgebreid bestudeerd en aile gegevens in feite
en in rechte onderzocht waarop zij meenden
acht te moeten slaan.
Zij hadden aldus, onder voorwendsel het
werkelijke voorwerp van de vordering te bepalen, uitspraak gedaan over een vraag die niet
tot de bevoegdheid van de rechtbank van
koophandel noch tot die van net hof van beroep behoorde. Enkel de arbeidsgerechten waren bevoegd.« Precies daarom had eiser gevraagd dat de zaak aan de arrondissementsrechtbank zou worden voorgelegd; zijn vordering had immers uitdrukkelijk betrekking op
een arbeidsovereenkomst.
Die bes!issing van het hof van beroep is vernietigd door het arrest van het Hof. van Cassatie van 19 december 1985.
In de zaak waarover het arrest van 19 februari 1987 uitspraak doet, had eiser daarentegen bij de feitenrechter een vordering aanhangig gemaakt die, als dusdanig, tot zijn bevoegdheid behoorde. Die bevoegdheid werd
slechts door de tegenpartij betwist omdat zij
betoogde dat het voorwerp van de vordering
verschilde van hetgeen eiseres vorderde. Er
was dus een fundamenteel verschil tussen de
twee zaken die respectievelijk tot de arresten
van 19 december 1985 en 19 februari 1987 hebben geleid. In beide gevallen zijn de beslissingen gewezen uitgaande van dezelfde regels.
E.K.
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december 1958, overeenstemt met de
kenmerken van een dergelijke overeenkomst en niet samenvalt met het onbenoemd contract leasing genaamd »,
terwijl, volgens artikel 9 van het Gerechtelijk Wetboek, « volstrekte bevoegdheid van rechtsmacht bepaald is naar
het onderwerp ... van de vordering »; die
bevoegdheid niet moet worden beoordeeld in functie van het door de rechter
te achterhalen werkelijke onderwerp van
het geschil, maar vim de vordering zoals
ze door eiser is verwoord; en terwijl ten
deze de vordering, zoals zij in de « gedinginleidende dagvaarding » is uitgedrukt (artikelen 12 en 702 van het Gerechtelijk Wetboek) en in de conclusie
van eiseres voor de eerste rechter en
voor het hof van beroep, de uitvoering
van het op 6 en 10 december 1958 door
de partijen gesloten contract van leasing
van onroerende goederen beoogt en de
vergoeding van de schade ten gevolge
van de gedeeltelijke niet-uitvoering van
dat contract; zoals het arrest vaststelt
« leasing van onroerende goederen een
autonoom en onsplitsbaar contract sui
generis is » en << de huur die een deel is
van het leasingcontract niet los en onafhankelijk van de financiering kan worden beoordeeld »; de partijen handelsvennootschappen zijn en hun verbintenissen derhalve worden aangemerkt als
daden van koophandel ingevolge artikel
2 van de wet van 3 juli 1956, dat artikel 2
van de wet van 15 december 1872 houdende titel I van boek I van het Wetboek
van Koophandel vervangt; ingevol.ge artikel 573 van het Gerechtelijk Wetboek,
<< de rechtbank van koophandel in eerste
aanleg kennis neemt : 1• van geschillen
tussen kooplieden, die handelingen betreffen die de wet als daden van koophandel aanmerkt en die niet onder de algemene bevoegdheid van de vrederechter vallen ... »; het vaststaat dat de
rechtbank van koophandel en niet de
vrederechter bevoegd is om van de
rechtsvordering van eiseres kennis te nemen (artikel 591, 1•, van het Gerechtelijk
Wetboek), in zoverre het onderwerp en
de oorzaak geen geschil betreffende de
verhuur van een onroerend goed waren,
maar de verbintenissen die verweerster
had aangegaan in het kader van een
contract dat volgens de dagvaarding en
de conclusie van eiseres een contract
van leasing van onroerende goederen
was; daaruit volgt dat het arrest, door
zijn rechtsmacht te bepalen naar het
voorwerp van het geschil, zoals het dat
zelf had beoordeeld door de overeenkomsten tussen partijen uit te leggen en niet
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zoals bleek uit de door eiseres ingestelde
vordering, en door aldus te zeggen dat
de rechtbank van koophandel niet bevoegd is om kennis te nemen van een
geschil inzake een contract van leasing
van onroerende goederen waarvan de
uitvoering het onderwerp van de verdering uitmaakte en de zaak, met bevestiging van het beroepen vonnis, naar de
vrederechter te verwijzen, omdat het arrest zelf beslist heeft dat het voorwerp
van de vordering de uitvoering was van
een handelshuurovereenkomst over een
onroerend goed, de artikelen 9, 12, 573,
1•, 591, 702 van het Gerechtelijk Wetboek
en 2 van de wet van 3 juli 1956 schendt;

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat eiseres voor de
rechtbank van koophandel haar vordering heeft gegrond op de overeenkomsten die op 6 en 10 december
1958 tussen de partijen zijn gesloten; dat eiseres, nu zij van oordeel
was dat die overeenkomsten een on.splitsbaar geheel vormen en een
specifiek contract << leasing van onroerende goederen » uitmaken, eiste
dat verweerster zou worden verplicht alle daaruit voortvloeiende
verbintenissen uit te voeren tot 30
april 1992, de vervaldatum van het
contract;
Overwegende dat verweerster, harerzijds, betoogde dat volgens de gemeenschappelijke bedoeling van de
partijen geen leasingcontract maar
een handelshuurovereenkomst was
gesloten, die onder toepassing van
de wet van 30 april 1951 valt; dat zij
derhalve de bevoegdheid van de
rechtbank van koophandel afwees;
Overwegende dat eiseres de verwijzing van de zaak naar de arrondissementsrechtbank niet heeft gevorderd, wat zij op grand van artikel 639 van het Gerechtelijk Wethoek had kunnen doen;
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat de eerste rechter en de
appelrechter, na de verschillende
aspecten van de overeenkomsten
van 6 en 10 december 1958 te hebben beoordeeld, hebben beslist dat
de eerste overeenkomst << niet kan
worden aangemerkt als een leasing
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van onroerende goederen »; dat zij
vervolgens de overeenkomst van 10
december 1958 hebben onderzocht
en daaruit hebben besloten dat deze, volgens de bedoeling van de partijen, een handelshuurovereenkomst
is die niet kan worden verward met
« het onbenoemd contract genaamd
leasing »; dat het arrest derhalve
vaststelt dat de eerste rechter, in zoverre de vordering strekt tot uitvoering van een handelshuurovereenkomst, terecht heeft beslist dat hij
ratione materiae niet bevoegd is;
Overwegende dat uit -het voorgaande volgt dat de appelrechters
hun rechtsmacht hebben bepaald
naar het voorwerp van het geschil
zoals eiseres dat zelf had omschreven; dat zij over die vordering uitspraak hebben gedaan en zich, in
die mate, bevoegd hebben verklaard
om daarvan kennis te nemen;
Dat zij, evenwel, na te hebben
vastgesteld dat de vordering een andere grondslag zou kunnen hebben,
te weten een handelshuurovereenkomst, beslissen dat zij dienaangaande niet bevoegd zijn en de
zaak, overeenkomstig artikel 643
van het Gerechtelijk Wetboek, naar
de vrederechter verwijzen;
Overwegende dat het arrest, zonder de in het middel aangevoerde
wetsbepalingen te schenden, zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest het beroepen vonnis
bevestigt waarbij de rechtbank van koophandel zich onbevoegd heeft verklaard
om uitspraak te doen over de rechtsvordering van eiseres en de zaak naar de
vrederechter heeft verwezen, op grond
dat het geschil een handelshuurovereenkomst betreft; dat het arrest overweegt
dat « de overeenkomst van 6 december
1958 ... niet als een leasing van onroerende goederen kan worden aangemerkt »,
dat « de overeenkomst van 10 december
1958 die, volgens de bedoeling van de
partijen, een handelshuurovereenkomst
is ... de kenmerken van een dergelijke

» en dat « de
overeenkomst vertoont
twee overeenkomsten geen onsplitsbaar
geheel vormen, nu de voorwaarden van
het contract voor gemeenschappelijke investering niet overeenstemmen met de
voorwaarden van de handelshuurovereenkomst »; dat het arrest met name
steunt op de vaststelling « dat de twee
overeenkomsten van 6 en 10 december
1958 tussen verschillende partijen zijn
gesloten, een verschillende looptijd, een
verschillend rendement van investering
hebben, en ook verschillen met betrekking tot het bestaan van een voorrangsrecht »; dat het arrest, aangaande de
duur van de verbintenissen inzake de
huur, na de bewoordingen van het beding 4° van de overeenkomst van 6 december 1958 te hebben weergegeven, dat
bepaalde dat « het gebouw
door (verweerster) wordt gehuurd voor een periode van achttien jaar, verlengd met tweemaal negen jaar », vaststelt dat « de
overeenkomst van 10 december 1958 bepaalt dat de huurovereenkomst ingaat op
1 mei 1959 en van rechtswege eindigt op
30 april 1977 (artikel 2) met de mogelijkheid van twee hernieuwingen van elk negen jaar »,
terwijl artikel 2 van de overeenkomst
van 10 december 1958 bepaalt: « Onderhavige huurovereenkomst is gesloten
voor een periode van achttien volledige
en opeenvolgende jaren
de partijen
gaan thans reeds akkoord over de hernieuwing voor twee opeenvolgende periodes van elk negen jaar, zodat de huurovereenkomst en de twee hernieuwingen
aan de huurder het genot gedurende zesendertig_ jaar waarborgen, waartoe hij
zich zijnerzijds verbindt >>; aldus blijkt
dat de feitenrechter, door Le zeggen dat
de overeenkomsten een verschillende
duur hadden, de bewoordingen van de
voornoemde overeenkomsten heeft miskend, die heiden het zesendertigjarig genot van het gebouw bepaalden, en dus
de bewijskracht van die overeenkomsten
heeft miskend (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek):
000

oo•

•o•

Overwegende dat het middel het
arrest verwijt te hebben beslist dat
de verbintenissen uit de overeenkomst van 6 december een andere
duur hadden dan die bepaald bij
de overeenkomst van 10 december
1958, terwijl beide overeenkomsten
bepaalden dat verweerster gedurende zesendertig j aar het genot van
het gebouw zal hebben;

-
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Dat eiseres aldus het arrest enkel
verwijt de genoemde overeenkomsten uit te leggen op een wijze die
verschilt van de door haar voorgestelde uitlegging;
Overwegende dat die grief geen
miskenning van de bewijskracht
van de akten uitmaakt;
Dat het middel derhalve niet kan
worden aangenomen;
Over het derde middel: schending van
artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, beslist dat het
geschil een huurovereenkomst van een
gebouw betreft en geen leasing van onroerende goederen, op grond dat de voorwaarden van het contract van gemeenschappelijke investering niet overeenstemmen met die van de handelshuurovereenkomst, zonder te antwoorden op
de conclusie van eiseres ten betoge dat
de tussen de partijen gesloten overeenkomsten onverenigbaar waren met het
begrip handelshuurovereenkomst; dat eiseres met name betoogde dat het feit dat
nergens aan eiseres de verplichting werd
opgelegd door positieve maatregelen het
genot van het gebouw te waarborgen en
de lange duur van de overeenkomst, zonder mogelijkheid tot opzegging, onverenigbaar waren met het begrip handelshuurovereenkomst; de rechter, door te
beslissen dat de partijen een handelshuurovereenkomst voor een gebouw badden gesloten zonder te antwoorden op de
middelen van eiseres gegrond op de onverenigbaarheid tussen de overeenkomsten onder partijen en een handelshuurovereenkomst, de bij artikel 97 van de
Grondwet opgelegde motiveringsplicht
niet naleeft :

Overwegende dat de appelrechters
zich onbevoegd hadden verklaard
om kennis te nemen van het geschil
wegens de omschrijving die aan de
tussen partijen gesloten overeenkomsten was gegeven en derhalve
niet meer hoefden te antwoorden op
de conclusie van eiseres inzake de
onverenigbaarheid van de contracten met het begrip handelshuurovereenkomst, nu die conclusie door hun
beslissing niet meer dienend was;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
19 februari 1987 - 1" kamer- Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Poupart, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de
h. Krings, procureur-generaal - Advocaat: mr. De Bruyn.
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ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - VOORLOPIGE MAATREGELEN
- ART. 221, EERSTE LID, B.W. EN ART. 1280
GER.W. - INKOMSTEN EN LASTEN VAN PARTIJEN - BEGRIP.

De rechter, die in de loop van de echtscheidingsprocedure in kort geding uitspraak doet over de voorlopige maatregelen, moet, inzonderheid voor de
toepassing van de artt. 221, eerste lid,
B. W. en 1280 Ger. W., alle aanwijzingen
verzamelen die hem in staat kunnen
stellen de inkomsten en lasten van de
partijen te bepalen, met name gelet op
hun leeftijd en hun gezondheidstoestand (1).
(B ... T. M... )
ARREST ( vertalinlf)

(A.R. nr. 7766)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 november 1985
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;

1---------------(1) Zie Cass., 18 okt. 1963 (Bull. en
Pas., 1964, I, 179); 2 juni 1978 (A.C., 1978, 1170);
25 april 1985, A.R. nr. 7229 (ibid., 1984-85, nr.
511); DE PAGE, dl. I, 3e uitg., nr. 705ter; DABIN
Rev. crit. jur. beige, 1950, biz. 177; V!Et;JEAN'
Rev. crit. jur. beige, 1965, biz. 446 (noot onde;
Cass., 18 okt. 1963, voornoemd); GERLO, Onderhoudsgelden, nr. 174 (biz. 141) en nr 186 (biz.
152).
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Over het middel: schending van de artikelen 213, 221, 1315, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek, 870, 1280, inzonderheid vijfde lid, van het Gerechtelijk Wethoek, als gewijzigd of vervangen bij de
wet van 14 juli 1976, en 97 van de Grandwet,
doordat het arrest eiser veroordeelt
om aan verweerster een maandelijkse
uitkering tot levensonderhoud van 20.000
frank te betalen op grand, enerzijds, van
eisers inkomsten en, anderzijds, van het
feit dat eiser « helemaal niet aantoont
dat verweerster werkzaamheden verricht
die niet kosteloos zijn, ten voordele van
het door haar vader bestuurde familiebedrijf (en) dat uit verweersters fiscale
aangiften
blijkt ... dat zij " zonder beroep " is, en dat als inkomsten enkel de·
door (eiser) betaalde uitkering tot levensonderhoud worden vermeld »,
000

terwijl, eerste onderdeel, artikel 221
van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat
iedere echtgenoot naar zijn vermogen
bijdraagt in de lasten van het huwelijk;
de verplichting tot hulp ingevoerd bij artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek
neerkomt, in geval van echtscheiding, op
de verplichting bij te dragen in de lasten
van het huwelijk; derhalve het vaststellen van de uitkering tot levensonderhoud, bepaald bij artikel 1280 van het
Gerechtelijk Wetboek dat verwijst naar
artikel 221 van het Burgerlijk Wetboek,
de rechter ertoe verplicht de mogelijkheden van iedere echtgenoot na te gaan; eiser in zijn conclusie had betoogd « dat,
zelfs in de onderstelling dat (verweester
haar werkzaamheden kosteloos zou verrichten), men niet kan aannemen dat
(verweerster), die in 1945 is geboren en
kerngezond is, voltijds werkt zonder
daarvoor een vergoeding te ontvangen
en van haar echtgenoot een uitkering tot
levensonderhoud vordert »; eiser met andere woorden betoogde dat, ook al waren
de beroepswerkzaamheden van verweerster voor het door haar vader bestuurde
familiebedrijf kosteloos, die omstandigheid aantoont dat zij in staat was voltijds te werken en dus geheel, of ten
minste gedeeltelijk, kan bijdragen in de
lasten van het huwelijk betreffende haar
eigen onderhoud; daaruit volgt dat het
arrest, door geen rekening te houden
met het feit dat verweerster in haar eigen onderhoud kan voorzien, of door althans niet te onderzoeken of zij daartoe
in staat is, de artikelen 213 en 221 van
het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel
nodig, 1280, inzonderheid vijfde lid, van
het Gerechtelijk Wetboek schendt;
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tweede onderdeel, artikel 1315 van het
Burgerlijk Wetboek bepaalt dat hij die
de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan daarvan moet bewijzen, en artikel 870 van het Gerechtelijk
Wetboek bepaalt dat iedere partij het bewijs moet leveren van de feiten die zij
aanvoert; verweerster bijgevolg moet
aantonen dat haar toestand zodanig is
dat eiser haar hulp moet bieden, als bepaald bij de artikelen 213 en 221 van het
Burgerlijk Wetboek, en verweerster inzonderheid moet aantonen, niet aileen
dat zij geen bezoldigde werkzaamheid
verricht, maar bovendien dat zij daartoe
niet in staat is; daaruit volgt dat het arrest, door te beslissen dat eiser moet
aantonen dat verweerster een andere
dan een kosteloze werkzaamheid verricht, zonder van verweerster het bewij s
te hebben geiiist dat zij geen bezoldigde
werkzaamheid kon uitoefenen, de regels
inzake de bewijslast miskent en derhalve zowel artikel 1315 van het Burgerlijk
Wetboek als artikel 870 van het Gerech-·
telijk Wetboek schendt;
derde onderdeel, eiser in zijn conclusie
voor de appelrechters inderdaad had betoogd « dat zelfs in de onderstelling (dat
verweerster haar werkzaamheden kosteloos zou verrichten), men niet kan aannemen dat (verweerster), die in 1945 is
geboren en kerngezond is, voltijds werkt
zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen en van haar echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud vordert »; eiser aldus aanvoerde dat verweerster, ook
a! ontving zij, door eigen toedoen, geen
bezoldiging voor haar werk, de mogelijkheid had om een dergelijke bezoldiging
te verwerven; daaruit volgt dat het arrest, door dat middel niet te beantwoorden, niet regelmatig met redenen is omkleed en derhalve artikel 97 van de
Grondwet schendt :

Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest, aangaande de lasten en inkomsten van
verweerster, enkel zegt: « Dat appellant (thans eiser) helemaal niet
aantoont dat gei:ntimeerde (thans
verweerster) andere dan kosteloze
werkzaamheden verricht voor het
door haar vader bestuurde familiebedrijf, dat in kolom I van de fiscale
aangiften van gei:ntimeerde, voor de
belastingjaren 1984 en 1985, vermeld
staat dat aangeefster " zonder beroep" is en (dat) de enige aangegeven inkomsten betrekking hebbe.n
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op de door appellant betaalde uitkering tot levensonderhoud, dat de
schenking van onroerende goederen
die in 1982 aan ge'intimeerde door
haar ouders is gedaan, enkel de
naakte eigendom betreft, zodat zij
daarvan geen inkomsten ontvangt,
(dat zij) het gemeenschappelijke
pand te Tarcienne bewoont en dat
het normaal is dat zij de lasten van
verzekering, onderhoud en onroerende voorheffing draagt voor de
duur van het gebruik ervan »;
Overwegende dat de rechter, die
zoals ten deze tijdens het echtscheidingsgeding in kort geding uitspraak doet over de voorlopige
maatregelen, inzonderheid voor de
toepassing van, de artikelen 221, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek
en 1280 van het Gerechtelijk Wethoek, alle aanwijzingen moet nagaan die hem in staat kunnen stellen de inkomsten en lasten van de
r·rtijen te bepalen;
Dat het hof van beroep, door niet
na te gaan, zoals eiser in conclusie
had gevraagd, of verweerster, gelet
op haar ouderdom en haar gezondheidstoestand, zij het gedeeltelijk, in
haar eigen onderhoud kon voorzien,
derhalve zijn beslissing niet naar
recht heeft verantwoord;
Dat het onderdeel gegrond is;

19 februari 1987 - 1' kamer- Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Sace, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal - Advocaat:
mr. De Bruyn.
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VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE
ZAKEN - SOCIALE ZAKEN - GEWETI!GDE
VERDENKING - VORDERING TOT ONTIREKKING VAN DE ZAAK AAN DE RECHTER- ONTVANKELIJKHEID - VEREISTE.

Aangezien de rechtspleging in sociale zaken, in de regel, onderworpen is aan
de bepalingen van de rechtspleging in
burgerlijke zaken, is de vordering tot
onttrekking van de zaak aan de rechter wegens gewettigde verdenking aileen ontvankelijk als zij door een advocaat bij het Hof van Cassatie is
voorgedragen (1).
(SMIT)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7885)

Om die redenen, zonder dat de
andere onderdelen behoeven te worden onderzocht, nu die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden vernietigt het bestreden arrest in 'zoverre
het aan verweerster vanaf 1 januari
1985 een gei:ndexeerde maandelijkse
uitkering tot levensonderhoud van
twintigduizend frank toekent; 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 he± Hof van Be~
roep. te :e_ergen ___ · ·
-

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift dat eiser op 19 december
1986 ter griffie van het Hof heeft ingediend en waarbij hij een vordering instelt << tot onttrekking van de
zaak Smit/Sabena, A.R. nrs. 19290
en 19352, aan de heer Gustot, raadsheer (in het Arbeidshof te Brussel)
(artikel 648, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek) »;
Overwegende dat, aangezien sociale zaken onderworpen zijn aan de
bepalingen van de burgerlijke
rechtspleging, de vordering tot anttrekking van de zaak aan de rechter
(1) Zie Cass., 19 dec. 1985, A.R. nr 7534
(A.C., 1985-86, nr 272) ...
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wegens gewettigde verdenking aileen ontvankelijk is als zij door een
advocaat bij het Hof van Cassatie
wordt voorgedragen;
Overwegende dat het verzoekschrift door eiser is ondertekend en
niet door een advocaat bij het Hof
van Cassatie;
Dat het verzoekschrift niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift; veroordeelt eiser in de
kosten.
19 februari 1987 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
-- Verslaggever : de h. Bosly, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal.
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INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSO·
NENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN BEZOLDIGINGEN - BELASTINGVRIJSTELLING
VOOR DE VERGOEDINGEN TOEGEKEND TEN
GEVOLGE VAN EEN ONGEVAL OP DE WEG
NAAR EN VAN HET WERK - GRONDSLAG
VOOR DE BEREKENING VAN HET BEDRAG
VAN DE VRIJSTELLING.

De brutobezoldiging, waarvan het verlies
werd bedoeld in art. 41, § 2, W.LB., zoals die bepaling van toepassing was
voor het aanslagjaar 1975, was de wei"kelijk gederfde bezoldiging, die belastbaar zou zijn geweest in de zin van
art. 26 van genoemd wetboek, en niet
het loon vastgesteld bij de wettelijke
bepalingen die de vergoeding van dat
loonverlies regelen, met name art. 34
Arbeidsongevallenwet, dat verwijst
naar het basisloon (1).

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

(1) Zie J. MAES en J.G. RENAULD, « Commentaire de Ia loi du 8 mars 1951 », Journ. Frat,
dr fisc., 1951, biz. 133.
- ·

(EVRART
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F 793 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 december 1985
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het middel: sehending van de artikelen 26, 41, § 1, 3°, en§ 2 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen, zoals
zij van kraeht waren voor het belastingjaar 1975, 34 en 39 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
doordat het arrest, dat het betoog van
eiseres in feite niet betwist, volgens hetwelk haar loon « 387.860 frank bedroeg
en dat het bedrag van 92.550 frank dat
haar pro rata temporis werd toegekend,
lager ligt dan de door de fiskale wet
vastgelegde drempel van 80 pet. », om de
verwerping van het beroep van eiseres
te staven, zegt dat « de direeteur tereeht
heeft geoordeeld dat, bij de vaststelling
van het door verzoekster geleden loonverlies, diende te worden verwezen naar
de wettelijke bepalingen tot regeling van
de vergoeding van dat loonverlies, ten
deze artikel 34 van de wet van 10 april
1971 dat verwijst naar het basisloon, en
dat het dit basisloon is dat als verloren
moet worden beschouwd »,
terwijl: 1° de brutobezoldiging waarvan
het verlies wordt bedoeld in artikel 41,
§ 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, bij gebreke van een in die
bepaling vastgelegde beperkte berekeningswijze, de werkelijke bezoldiging is,
die ten gevolge van de gebeurtenis die
aanleiding tot de vergoedingen heeft gegeven, verloren is gegaan en die belastbaar zou zijn geweest in de zin van artikel 26 van hetzelfde wetboek, dat als
enige maatstaf moet gelden bij de omsehrijving van het begrip bezoldiging in
de zin van de inkomstenbelastingen;
2° de voormelde bepalingen van artikel
41 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, volgens welke de vergoedingen toegekend krachtens de wetgeving
betreffende de schadevergoeding wegens
arbeidsongevallen, vrijgesteld zijn behalve die waarvan het bedrag het herstel
vertegenwoordigt van een verlies van
brutobezoldiging van ten minste 80 pet.,
geen enkele verwijzing bevatten naar artikel 34 van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971; 3° het ·basi$looii ·be-
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doeld in genoemd artikel 34 en dat
krachtens artikel .39 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 beperkt is tot
een forfaitair maximum, enkel het loon
is waarop, voor de toepassing Vel;n de bepalingen van de wet, de vergoedmgen en
renten inzake arbeidsongevallen worden
berekend en niets te maken heeft met de
toepassing van de bepalingen inzake de
belasting van de inkomsten :

Overwegende dat het arrest, om
te beslissen dat de vergoedingen,
die aan eiseres zijn toegekend
krachtens de wetgeving inzake vergoeding van de schade die voortvloeit uit een ongeval op de weg van
en naar het werk, belastbaar zijn in
de personenbelasting en de aanvullende belasting voor het belastingjaar 1975, steunt op zijn uitlegging
van artikel 41, § 2, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (koninklijk besluit van 26 februari
1964}, zoals het was opgesteld ten
tijde van het in aanmerking genamen belasting;raar, te weten dat
« nochtans niet zijn vrijgesteld ... de
vergoedingen ... waarvan het bedrag
het herstel vertegenwoordigt van
een verlies van brutobezoldiging van
ten minste 80 pet. »;
Overwegende dat de brutobezoldiging, waarvan het verlies werd bedoeld in deze bepaling, de werkelijk
verloren bezoldiging was die in de
zin van artikel 26 van hetzelfde wethoek belastbaar zou zijn geweest;
Dat het arrest, door te beslissen
dat genoemd artikel 41, § 2, in die
zin moet worden uitgelegd dat « bij
de vaststelling van het door (eiseres) geleden loonverlies, (moet) worden verwezen naar de wettelijke bepalingen tot regeling van de vergoeding van dat loonverlies, ten deze
artikel 34 van de wet van 10 april
1971, dat verwijst naar het basisloon, en dat het dit basisloon is
dat als verloren moet worden
beschouwd », de in het middel
aangewezen wettelijke bepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigd arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Bergen.
19 februari 1987 - 1' kamer- Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : mevr. Charlier, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de
h. Krings, procureur-generaal. - Advocaten: mrs. Valentin, Brussel, en De
Bruyn.
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1° INKOMSTENBELASTINGEN
VOORZIENING IN CASSATIE - VOORZIENING
INGESTELD BIJ VERZOEKSCHRIIT - VERZOEKSCHRIIT NIET ONDERTEKEND - GEVOLG.

2° VOORZIENING IN CASSATIE -

BELASTINGZAKEN - VORM - VOORZIENING INGESTELD BIJ VERZOEKSCHRIIT VERZOEKSCHRIIT NIET ONDERTEKEND - GEVOLG.

1o en 2° Nu de voorziening in cassatie
inzake directie belastingen bij verzoekschrift wordt ingesteld, moet dit
verzoekschrift noodzakelijk ondertekend zijn door de eiser, door een advocaat of door een bijzonder gemachtigde; de voorziening ingesteld bij een
niet ondertekend verzoekschrift is niet
ontvankelijk (1).
(PHILIPPART
T BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F 849 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 oktober 1986 door
(1) Zie Cass., 15 feb. 1967 (A.C., 1967, 759),
id., 20 jan. 1970 (ibid., 1970, 453).
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het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening,
ambtshalve door het openbaar ministerie opgeworpen :
Overwegende dat de voorziening
inzake rechtstreekse belastingen, nu
zij bij verzoekschrift wordt ingesteld, noodzakelijk door de eiser,
door een advocaat of door een bijzonder gevolmachtigde moet worden
ondertekend;
Overwegende dat het geschrift,
« verzoekschrift tot cassatie » genaamd, dat op 9 december 1986 ter
griffie van het Hof van Beroep te
Bergen is ingediend, niet is ondertekend;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
19 februari 1987 - 1' kamer- Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Sace, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal - Advocaat:

mr. De Bruyn.
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3° OVEREENKOMST

VERBINDENDE
KRACHT - WEIGERING VAN HET ARREST
AAN EEN OVEREENKOMST HET GEVOLG TOE
TE KENNEN DAT ZIJ WETTELJJK TUSSEN PAR·
TIJEN HEEFT.

1" Er bestaat geen algemeen rechtsbe-

ginsel dat zegt dat bij de uitlegging
van de geschreven stukken de werkeJijke wil van de partijen voorrang
heeft op de uitgedrukte wil.
2" 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).
3" De verbindende kracht van een over-

eenkomst wordt miskend en art. 1134
B. W. derhalve geschonden door het arrest dat, op grand van een uitlegging
van een overeenkomst die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan, weigert daaraan het gevolg toe te
kennen dat zij wettelijk tussen partijen moest hebben (2). (Artt. 1134,
1319, 1320 en 1322 B.W.)

(ASSUBEL-LEVEN N.V. T. SCIBOR)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7522)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 mei 1985 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Nr. 367
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1° RECHTSBEGINSELEN

(ALGEME-

NE) -

VOORRANG VAN DE WERKELIJKE
WIL VAN DE PARTJJEN OP DE UITGEDRUKTE
WIL BJJ UITLEGG!NG VAN GESCHREVEN
STUKKEN - GEEN ALGEMEEN RECHTSBEG!NSEL.

2° CASSATIEMIDDELEN
LIJKE ZAKEN -

NIEUW MIDDEL -

BURGERBEGRJP.

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1147, 1149 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, en
uit de miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel dat bij de uitlegging van
geschreven stukken de werkelijke wil
voorrang heeft op de uitgedrukte wil,
welk algemeen rechtsbeginsel met name
is vastgelegd in de artikelen 1156 tot
1158 van het Burgerlijk Wetboek,
(1) Cass., 13 jan. 1983,
(A.C., 1982-83, nr. 281).

A.R.

nr.

6639

(2) Cass., 16 feb. 1984,
(A.C., 1983-84, nr. 338).

A.R.

nr.

7041
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doordat het arrest zegt dat, enerzijds,.
terwille van de rechtszekerheid de beginselen van de uitlegging der overeenkomsten niet op gelijk welke geschriften mogen worden toegepast en, anderzijds, dat eiseres « moet instaan voor de
gevolgen van de door haar aangestelde
begane vergissing, die door de verzekerde niet kan worden rechtgezet », en die
laatste beslissing poogt te verantwoorden
door de overweging dat de verzekerde
geen reden had en niet bevoegd was
« om aan de tekst die hem door zijn verzekeringsmaatschappij was toegezonden,
een andere zin te geven dan die welke
uit de duidelijke bewoordingen ervan
bleek »,
terwijl, eerste onderdeel, ook al kan
worden aangenomen dat eiseres, door
haar aangestelde, een fout heeft begaan
in de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, daaruit enkel zou kunnen
worden afgeleid dat die fout de contractuele aansprakelijkheid van eiseres in
het gedrang zou kunnen brengen onder
de strikte voorwaarde dat de medecontractant door die fout schade heeft geleden; het arrest helemaal niet verduidelijkt of de verzekeringnemer door de
vergissing in de brief van 10 september
1979 schade heeft geleden; het arrest, a
fortiori, noch de aard noch de omvang
van die vermeende schade verduidelijkt;
het de reden niet aangeeft waarom de
verzekerde, zonder de premie te betalen,
het vastgestelde kapitaal in zijn geheel
zou uitbetaald krijgen, met uitzondering
evenwel van de verhogingen bepaald in
de aanvullende verzekeringen; het arrest
derhalve de organieke regels van de contractuele aansprakelijkheid miskent en
inzonderheid de artikelen 1147 tot 1149
schendt; het althans gegrond is op vage
en dubbelzinnige redenen en aldus artikel 97 van de Grondwet schendt;
tweede onderdeel, in de artikelen 1156
tot 1158 van het Burgerlijk Wetboek een
algemeen rechtsbeginsel wordt vastgelegd volgens hetwelk de werkelijke wil
voorrang heeft op de uitgedrukte wil; de
rechtszekerheid, noch bij de uitlegging
van de overeenkomst, noch bij de uitlegging van andere geschriften, impliceert
dat men zich moet houden aan de geschreven woorden zonder rekening te
houden met de wil van de partijen; het
arrest, door niet te willen nagaan wat eiseres in haar brief van 10 september
1979 werkelijk heeft willen uitdrukken,
het algemeen rechtsbeginsel miskent dat
zegt dat de werkelijke wil voorrang heeft
op de uitgedrukte, en dat met name in

Nr. 367

de artikelen 1156 tot 1158 van het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd:

Wat het eerste onderdeel betreft :
_Overwegende dat het arrest eiseres niet veroordeelt op grond van
een fout die haar aangestelde bij de
uitvoering van de overeenkomst
heeft begaan, maar precies en zeker
hierop $teunt dat uit het op 10 september 1979 gebruikte formulier
blijkt dat eiseres als sanctie voor de
niet-betaling van de premies heeft
gekozen voor de reductie van de
verzekerde voordelen en verbreking
van de eventuele aanvullende verzekeringen, en niet voor de verbreking
van de overeenkomst;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat er geen algemeen rechtsbeginsel bestaat dat
zegt dat bij de uitlegging van de geschreven stukken de werkelijke wil
van de partijen voorrang heeft op de
uitgedrukte wil;
Dat dit onderdeel, in zoverre het
op dat zogezegd beginsel is gegrond,
niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het hof van beroep, op grond van een onaantastbare beoordeling, heeft beslist dat de
gemeenschappelijke bedoeling van
de partijen is uitgedrukt in de letterlijke betekenis van de bewoordingen die in de brief van 10 september
1979 zijn gebruikt;
Dat het onderdeel, in zoverre het
gegrond is op artikel 1156 van het
Burgerlijk Wetboek, niet kan worden aangenomen;
Over de twee onderdelen samen :
Overwegende dat de artikelen
1147, 1157 en 1158 ten deze niet van
toepassing zijn;
Dat het middel, in zoverre het op
die bepalingen is gegrond, niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1134, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,

Nr. 367

HOF VAN CASSATIE

doordat het arrest, na te hebben uiteengezet dat op het formulier, gebruikt
voor de ingebrekestelling op 10 september 1979, twee alternatieve sancties zijn
vermeld, de eerste zijnde de verbreking
van de overeenkomst, de tweede de reductie van de verzekerde voordelen, en
na erop te hebben gewezen dat, waarschijnlijk door een vergissing van de
aangestelde, in de toegezonden brief de
tweede vermelding werd aangekruist,
aanneemt, enerzijds, dat « de reductie
onmogelijk was ingevolge artikel 8 van
de polis, dat het recht op reductie uitsloot in geval van niet-betaling van de
premies voor de eerste twee verzekeringsjaren, wanneer de overeenkomst is
gesloten voor een betalingsduur van de
premies van meer dan vijftien jaar, wat
hier het geval was », en beslist, anderzijds, dat de verzekeringnemer << geen reden had en niet bevoegd was om aan de
tekst die zijn verzekeringsmaatschappij
hem had toegezonden, een andere betekenis te geven dan uit de duidelijke bewoordingen bleek >>,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest,
door te beslissen dat de sanctie bij nietbetaling van de premies bestond in de
reductie van de voordelen uit die overeenkomst, terwijl die reductie ingevolge
artikel 8 van de overeenkomst was uitgesloten, de verbindende kracht van de
overeenkomst miskent (schending van
artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, eiseres in haar conclusie op uiterst omstandige wijze uiteenzette dat de verzekeringnemer in elk
geval een reden had om aan de hem toegezonden tekst een andere betekenis te
hechten dan die welke krachtens de bepalingen van de verzekeringsovereenkomst duidelijk niet in aanmerking kon
worden genomen; het arrest, door te zeggen, enerzijds, dat de verzekeringnemer
geen enkele reden had om aan de tekst
die zijn verzekeringsmaatschappij hem
heeft toegezonden, een andere betekenis
te hechten dan die welke uit de duidelijke bewoordingen bleek, en door aan te
nemen, anderzijds, dat de betekenis die
uit de gebruikte bewoordingen bleek,
niet in aanmerking kon worden genamen aangezien de aangewezen sanctie,
krachtens de bepalingen van de overeenkomst, « onuitvoerbaar » was, de conclusie van eiseres op tegenstrijdige wijze
beantwoordt, wat gelijkstaat met het ontbreken van antwoord, en op tegenstrijdi-
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ge motieven steunt (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest, door
te beslissen dat, niettegenstaande
het in dit onderdeel vermelde artikel 8, de reductie van de voordelen
uit de overeenkomst ten deze van
toepassing was, de verbindende
kracht van de overeenkomst niet
miskent, maar de brief van 10 september 1979, waarin een dergelijke
sanctie wordt bepaald, juist toepast;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat « er waarschijnlijk een
vergissing is begaan; dat Assubel
daarvan overtuigd is omdat de reductie onuitvoerbaar was ingevolge
artikel 8 van de polis, dat het recht
op reductie uitsloot bij niet-betaling
van de premies voor de eerste twee
verzekeringsj aren, wanneer de overeenkomst is gesloten voor een betalingsduur van de premies van meer
dan vijftien jaar, wat hier het geval
was»;
Dat het hof van beroep dit argument van eiseres heeft aangehaald
maar niet heeft overgenomen, en
derhalve zonder tegenstrijdigheid
heeft kunnen overwegen dat « de
verzekeringnemer geen reden had
en niet bevoegd was om aan de
tekst die zijn verzekeringsmaatschappij hem had toegezonden, een
andere betekenis te geven dan uit
de duidelijke bewoordingen (van de
brief van 10 september 1979)
bleek »;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het arrest, na het middel te
hebben afgewezen dat gegrond is op de
eenzijdige verbreking van de verzekeringsovereenkomst, die volgt uit het toezenden van de aangetekende brief van
10 september 1979, eiseres veroordeelt
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om aan verweerster het bedrag van een
miljoen frank, vermeerderd met de gerechtelijke rente, te betalen,
terw1jl eiseres in haar conclusie betoogde dat er na de aangetekende brief
van 10 september 1979 « overigens nooit
enig bezwaar dienaangaande is gemaakt
door de heer Alabau zelf, die geen premie meer heeft betaald, niet heeft gereageerd, noch op enige wijze heeft geprotesteerd tussen de brief van 10 september 1979 en zijn overlijden op 15 juni
1980; (verweerster) vanzelfsprekend geen
aanspraak kan maken op de voordelen
van een overeenkomst waarvan haar
man, die partij was, de verbreking had
aanvaard "• en terwijl geen enkel motief
van het arrest antwoordt op dat afzonderlijk middel, dat gegrond is op een verbreking bij overeenkomst van de verzekeringsovereenkomst, die volgde uit de
houding van de verzekeringnemer, die
door zijn gedrag de verbreking ervan
had aanvaard; dat gebrek aan antwoord
op de conclusie een schending van artikel 97 van de Grondwet uitmaakt :

Overwegende dat het arrest, door
te zeggen dat de verzekerde « geen
reden had en niet bevoegd was om
aan de tekst die zijn verzekeringsmaatschappij hem (op 10 september
1979) had toegezonden, een andere
betekenis te geven dan uit de duidelijke bewoordingen ervan bleek; dat
hij het verschil tussen deze tekst en
de verbreking die hem voordien was
ter kennis gebracht, uit het bestaan
van een hogere premie heeft kunnen afleiden », de door eiseres aangevoerde verbreking bij overeenkomst uitsluit en derhalve impliciet
doch zeker antwoordt op laatstgenoemdes conclusie ten betoge dat de
man van verweerster die verbreking
had aanvaard;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, eerste
lid, 1318, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben verwezen naar de uiteenzetting van de feiten in het bestreden vonnis, waarin
wordt gezegd dat de verzekeringsovereenkomst tussen eiseres en de heer Alabau bepaalde dat een kapitaal van een
miljoen frank zou worden betaald bij
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overlijden voor de vervaldag, zegt dat,
enerzijds, gelet op de vergissing van een
aangestelde van eiseres in de aangetekende brief van 10 september 1979, de
niet-betaling van de premies niet moet
worden bestraft met de verbreking van
een overeenkomst, maar met de reductie
van de verzekerde voordelen en de verbreking van de eventuele aanvullende
verzekeringen, en, anderzijds, eiseres
veroordeelt om aan verweerster het verzekerde kapitaal in zijn geheel, te weten
een miljoen frank, te betalen,

terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrijdig is te beslissen dat het niet-uitvoeren door de verzekeringnemer van
zijn contractuele verplichtingen wordt
bestraft met de reductie van de verzekerde voordelen en de verbreking van de
eventuele aanvullende verzekeringen, en,
anderzijds, de verzekeraar te veroordelen om aan verweerster het verzekerde
kapitaal in zijn geheel te betalen, zonder
enige reductie van de voordelen (scherrding van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, de verzekeringsovereenkomst waarop het arrest steunt
om eiseres te veroordelen om aan verweerster een kapitaal van een miljoen
frank te betalen, in zijn voorafgaande
definities van hoofdstuk II van de algemene voorwaarden bepaalt dat « de reductie van het contract , de voortzetting
ervan betekent voor de « reductiewaarde , die verschilt van het verzekerd kapitaal en overeenstemt met de bedragen
die kunnen worden verzekerd, « door de
theoretische afkoopwaarde, die beschouwd wordt als de inventariskoopsom »; het arrest, door te beslissen dat
ten deze de reductie van het contract
moet worden toegepast door eiseres te
veroordelen om aan verweerster een bedrag te betalen dat overeenstemt met
het verzekerde kapitaal in zijn geheel,
de bewijskracht van hoofdstuk II van de
algemene voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst miskent (schending
van de artikelen 1318, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek), en ook de verbindende kracht van zijn (lees die) overeenkomst (schending van artikel 1134,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek)
of althans gegrond is op uiterst dubbelzinnige motieven (schending van artikel
97 van de Grondwet) :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid, opgeworpen door verweer-
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ster en hieruit afgeleid dat het middel nieuw is :
Overwegende dat een middel dat
kritiek oefent op een motief dat de
rechter tot staving van zijn beslissing geeft, in de regel niet nieuw is,
ook al raakt het de openbare orde
niet;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over de twee onderdelen samen :
Overwegende dat in de overeenkomst was bepaald dat een miljoen
frank moest worden betaald wanneer de verzekerde op de vervaldag
van de overeenkomst in leven is of
wanneer hij overlijdt v66r de vervaldag, en twee miljoen wanneer hij
overlijdt ten gevolge van een ongeval; dat in de algemene voorwaarden werd bepaald dat de reductiewaarde bestaat in de « bedragen die,
volgens de voorwaarden van het
contract kunnen worden verzekerd
door de theoretische afkoopwaarde,
die beschouwd wordt als inventarisk.oopsom »;
Overwegende dat het hof van beroep, na te hebben gezegd dat in de
brief van 10 september 1979 de nietbetaling van de premies wordt bestraft met « de reductie van de verzekerde voordelen en de verbreking
van de aanvullende verzekeringen »
en dat de verzekeringnemer << geen
reden had en niet bevoegd was om
aan de tekst die zijn verzekeringsmaatschappij hem had toegezonden,
een andere betekenis te geven dan
uit de duidelijke bewoordingen ervan bleek », niet zonder tegenstrijdigheid en zonder de in het middel
aangewezen
wetsbepalingen
te
schenden, eiseres heeft kunnen veroordelen om aan verweerster een
miljoen frank te betalen, wat niet
overeenkomt met de voormelde reductiewaarde, maar met het invorderbare kapitaal in zijn geheel;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het bepaalt
dat verweerster recht heeft op een
bedrag van een miljoen frank; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
19 februari 1987 - 1" kamer- Voorzitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorztiter
- Verslaggever : mevr. Charlier, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de
h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Van Ommeslaghe en van Heeke.
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GEMEENSCHAPPEN

EXECUTIEVERDRAG, ART. 17 - DOOR PARTIJEN AANGEWEZEN BEVOEGDE RECHTER VEREISTE VAN EEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST OF VAN EEN SCHRIFTELIJK BEVESTIGDE MONDELINGE OVEREENKOMST DRAAGWIJDTE.

Wanneer een schriftelijke overeenkomst,
die een forumclausule bevat en bepaalt
dat zij enkel schriftelijk kan worden
verlengd, verstreken is, doch verder
tot juridische grondslag dient voor de
voortgezette contractuele relatie tussen
de partijen, voldoet de forumclausule
nag aan de in art. 17 van het Executieverdrag gestelde vormvereisten, indien
volgens het toepasselijke contractenrecht de partijen de oorspronkelijke
overeenkomst tach rechtsgeldig konden verlengen zonder de schriftelijke
vorm in acht te nemen of, zo niet, indien een der partijen de clausule of
het geheel van stilzwijgend overgenomen bepalingen waarvan zij deel uitmaakt, schriftelijk heeft bevestigd,
zonder dat de andere partij die deze
bevestiging heeft ontvangen, zich daartegen heeft verzet.
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cutieverdrag van 27 september 1968 vereiste geschrift voor het aanwijzen van de
bevoegde rechter vormt; dat immers, alARREST
waar voor de prolongatie van de voor(A.R. nr. 4682)
noemde overeenkomsten uitdrukkelijk
bedongen werd dat een geschrift vereist
was en sedert 1961 geen schriftelijke
HET HOF; - Gelet op het bestre- prolongatie bijge~racht w~~dt, terwijlluiden arrest, op 15 februari 1984 door dens artikel 17 mtdrukkehJk ook een gehet Hof van Beroep te Antwerpen schrift vereist is ter aanwijzing van de
bevoegde rechter, het weze slechts een
gewezen;
Gelet op het arrest, op 4 oktober schriftelijke bevestiging van een mondelinge overeenkomst, geen zekerheid be1985 door het Hof gewezen (1);
staat dat de gedingvoerende partijen uitGelet op het arrest, op 11 novem- drukkelijk akkoord geweest zijn om hun
ber 1986 door het Hof van Justitie geschillen te onderwerpen aan de rechtvan de Europese Gemeenschappen banken te Turijn »,
terwijl, eerste onderdeel, het krachtens
gewezen (2);
artikel 17, eerste lid, van voormeld verOver het middel, afgeleid uit de schen- drag van 27 september 1968 ad probatioding van de artikelen 17 van het Verdrag nem voorgeschreven vereiste van schriftussen de Lid-Staten van de Europese telijke overeenkomst tot doel heeft te
Economische Gemeenschap betreffende waarborgen dat de wilsovereenstemming
de rechterlijke bevoegdheid en de tenuit- tussen partijen duidelijk zou vaststaan
voerlegging van beslissingen in burger- - hetgeen overigens in dezelfde mate
lijke en handelszaken, getekend te Brt~s geldt voor de verbindende kracht van aisel op 27 september 1968 en goedgekeurd le andere bedingen van de overeenkomst
bij de wet van 13 januari 1971, 97 van de - en de rechter ertoe gehouden is, zelfs
Grondwet en 1134 van het Burgerlijk bij het ontbreken van een uitdrukkelijke
schriftelijke aanvaarding van het beWetboek,
voegdheidsbeding, niettemin rekening te
doordat het arrest de Belgische rechter houden met de tussen partijen lopende
bevoegd verklaart om van het onderhavi- handelsbetrekkingen en met de voor hen
ge geschil kennis te nemen, onder meer uit het beginsel van de goede trouw
op grond : « dat artikel 17 van het Euro- voortvloeiende verplichting ten aanzien
pees Executieverdrag van 27 september van de erkenning van een overeenkomst
1968 bepaalt dat de aanwijzing door de tot aanwijzing van de bevoegde rechter,
partijen van de bevoegde rechter zou ge- waaruit volgt dat, wanneer wordt vastgeregeld worden bij een schriftelijke over- steld, zoals ten deze, dat tussen partijen
eenkomst of bij een schriftelijk bevestig- oorspronkelijk schriftelijke overeenkomde mondelinge overeenkomst, hetgeen sten met een uitdrukkelijk bevoegdheidseen stilzwijgende aanvaarding van een beding werden gesloten en dat zij hun
bevoegdheidsbeding uitsluit; dat gewis lopende handelsbetrekkingen gedurende
de twee (...) overeenkomsten respectieve- meer dan twintig jaar in feite hebben
lijk van 28 december 1956 en 1 januari voortgezet bij toepassing en uitvoering
1958 een bevoegdheidsclausule opgeno- van bedoelde overeenkomsten, hetzij die
men hebben in de navolgende bewoor- van 28 december 1956, hetzij die van 1
dingen : " Seul le tribunal de Turin sera januari 1958, hetzij beide, verweerster in
appele selon la loi italienne en cas de strijd handelt met de goede trouw door
contestation "; dat deze overeenkomsten het bestaan van een overeenkomst tot
evenwel een beperkte duurtijd hadden, aanwijzing van de bevoegde rechter in
(... ); dat (eiseres) niet aantoont dat voor- die context te loochenen, zelfs al werden
noemde overeenkomsten schriftelijk ge- de oorspronkelijke schriftelijke overeenprorogeerd werden; dat het feitelijk ver- komsten niet schriftelijk verlengd, hetzij
derzetten van de contractuele relaties die van 28 december 1956 (stelling van
met als enkele juridische basis de ge- eiseres ten gronde), hetzij die van 1 jaschreven doch niet bij geschrift geproro- nuari 1958, hetzij beide (stelling van vergeerde overeenkomsten niet het in de weerster), zodat het arrest aldus niet
zin van artikel 17 van het Europees Exe- wettig heeft kunnen steunen op de enkele overwegingen dat eiseres « niet aantoont dat voornoemde overeenkomsten
(1) A.C., 1985-86, nr. 66.
schriftelijk geprorogeerd werden (en) dat
(2) R. W., 1986-1987, kol. 1769.
het feitelijk verderzetten van de contrac-
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tuele relaties met als enkele juridische
basis de geschreven doch niet bij geschrift geprorogeerde overeenkomsten
niet het in de zin van artikel 17 van het
Europees Executieverdrag van 27 september 1968 vereiste geschrift voor het
aanwijzen van de bevoegde rechter
vormt », om hieruit af te leiden dat
<< geen zekerheid bestaat dat de gedingvoerende partijen uitdrukkelijk akkoord
geweest zijn om hun geschillen te onderwerpen aan de rechtbanken te Turijn »
(schending van de artikelen 17 van voormeld verdrag van 27 september 1968 en
1134 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, eiseres, zowel in
haar akte van beroep (biz. 3-4) als in
haar eerste conclusie in hoger beroep
(biz. 4-6), uitdrukkelijk aanvoerde : dat
vaststaat dat de contractuele betrekkingen volgend uit de overeenkomsten van
28 december 1956 of 1 januari 1958 uitdrukkelijk en schriftelijk hernieuwd werden voor een jaar, tot en met 1964; dat
verweerster voorts in een document van
20 november 1968, ter vervollediging van
haar brief van 5 november 1968, aan eiseres schreef : « II existe entre nos deux
firmes un contrat de collaboration valable pour un an et renouvelable par accord tacite »; dat de uitdrukking « contrat de collaboration » (contract van
samenwerking) en de inhoud van het bedoelde document duidelijk aantonen dat
verweerster verwees naar het contract
van 28 december 1956; dat verweerster
ook in haar nota van 7 september 1983
van leidinggevende feiten bevestigde dat
na 1961 (oprichting van Catrabel die zich
uitsluitend bezighield met de verkoop
van Fiat-bedrijfsvoertuigen) « aile andere
elementen van de overeenkomst van Van
Hool ongewijzigd bleven »; dat de in 1968
door verweerster uitdrukkelijk bevestigde hernieuwing van de oorspronkelijke
samenwerkingsovereenkomst, gelet op
de goede trouw die bij de uitvoering van
overeenkomsten vooropgesteld moet worden, uiteraard het geheel van de contractuele beschikkingen omvat en geenszins
kan impliceren dat bepaalde van deze
beschikkingen, die de belangen van een
der partijen niet dienen, zouden worden
uitgesloten, zodat het arrest, dat deze regelmatig door eiseres aangevoerde middelen volstrekt onbesproken laat, niet regelmatig is gemotiveerd (schending van
artikel 97 van de Grondwet);

derde onderdeel, de feitelijke vaststelling door het arrest dat tussen partijen
oorspronkelijk schriftelijke overeenkomsten met een uitdrukkelijk bevoegdheids-
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beding werden gesloten en dat zij hun
lopende handelsbetrekkingen in feite
hebben voortgezet bij toepassing en uitvoering van de ene of de andere overeenkomst, gecombineerd met de schriftelijke bevestiging door verweerster - in
de documenten van 5 en 20 november
1968 bedoeld in het tweede onderdeel van het bestaan tussen partijen van een
samenwerkingsovereenkomst, jaarlijks
stilzwijgend hernieuwbaar en van de uitvoering van deze overeenkomst tot de
beeindiging ervan in 1981, gelet op de
eerbiediging van de goede trouw in die
context, volstaan ter vervulling van de
krachtens artikel 17, eerste lid, van het
Verdrag van 27 september 1968 ad probationem voorgeschreven voorwaarde van
een schriftelijke overeenkomst, zodat het
arrest zijn beslissing niet wettelijk verantwoordt met de in het middel bekritiseerde redengeving, afgeleid uit de beweerde niet-vervulling van de door artikel17, eerste lid, van het Verdrag van 27
september 1968 voorgeschreven voorwaarden (schending van de artikelen 17
van voormeld Verdrag van 27 september
1968 en 1134 van het Burgerlijk Wethoek):
Overwegende dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in zijn arrest van 11 november
1986 op de vraag van het Hof antwoordt : « Artikel 17 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, wanneer een schriftelijke overeenkomst die een forumclausule bevat en die bepaalt dat zij enkel
schriftelijk kan worden verlengd,
verstreken is, doch verder tot juridische grondslag heeft gediend voor
de voortgezette contractuele relatie
tussen de partijen, die forumclausule aan de in genoemd artikel gestelde vormvereisten voldoet indien volgens het toepasselijke recht de partijen de oorspronkelijke overeenkomst geldig konden verlengen zonder de schriftelijke vorm in acht te
nemen of, zo dit volgens het toepasselijke recht niet mogelijk was, een
der partijen de clausule of het geheel van stilzwijgend overgenomen
bepalingen waarvan zij deel uitmaakt, schriftelijk -heeft bevestigd,
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zonder dat de andere partij, die deze bevestiging heeft ontvangen, zich
daartegen heeft verzet »;
Overwegende dat het bestreden
arrest, voor het geval dat de partijen geldig de oorspronkelijke over-.
eenkomst hebben verlengd zonder
de schriftelijke vorm in acht te nemen, uitsluit dat de in de oorspronkelijke overeenkomst voorkomende
forumclausule nog voldoet aan de in
artikel 17 van het Executieverdrag
gestelde vereisten;
Dat het arrest zulks eveneens, als
antwoord op de conclusie waarin eiseres zich op een beweerde schriftelijke bevestiging beriep, impliciet
uitsluit voor het geval dat een van
de partijen de clausule of het geheel
van stilzwijgend overgenomen bepalingen waarvan zij deel uitmaakt,
schriftelijk heeft bevestigd, zonder
dat de andere partij die deze bevestiging heeft ontvangen, zich daartegen heeft verzet;
Dat het arrest aldus artikel 17 van
het Verdrag van 27 september 1968
schendt;
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1° SCHIP, SCHEEPVAART -

BINNENVAART- ONTHEFFING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE SCHIPPER - ART. 32 VAN DE
WET VAN 5 MEl 1936 OP DE RIVIERBEVRACHTING - DRAAGWIJDTE.

2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHIP, SCHEEPVAART - BINNENVAART - ONTHEFFING VAN
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE SCHIPPER ART. 32 VAN DE WET VAN 5 MEl 1936 OP DE
RIVIERBEVRACHTING - DRAAGWIJDTE.

1o en 2° De in art. 32 van de wet van 5

mei 1936 op de rivierbevrachting ten
gunste van de schipper bepaalde on thefflng van aansprakelijkheid voor de
schade aan de lading teweeggebracht
door een scheepvaartongeval, is van
toepassing niet aileen t.a.v. fouten in
de eigenlijke navigatie, maar ook t.a.v.
fouten in het technisch beheer van het
schip (1) (2).

(TOTAL BELGIE N.V., « THE NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY • VENN. NAAR AMERIKAANS
RECHT T. BEERENS)
ARREST

Dat het middel in zoverre gegrond
is;

(A.R. nr. 5158)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 juni 1985 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Om die redenen, vernietigt het beOver de twee middelen samen, het eerstreden arrest·, beveelt dat van dit ste middel afgeleid uit de schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 32 van
arrest melding zal worden gemaakt de wet van 5 mei 1936 op de rivierbeop de kant van het vernietigde a r - t - - - - - - - - - - - - - - - rest; houdt de kosten aan en laat de
(1) Zie : P. DELAHAYE, Le contrat d'affretebeslissing daaromtrent aan de feifluvial, commentaire de la loi du 5 mai
tenrechter over; verwijst de zaak ment
1936, blz. 291 e.v.; G. VAN BLADEL, Le contrat
naar het Hof van Beroep te Brussel.
de transport par bateaux d'interieur et I'affre20 februari 1987 - 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 De Bruyn.

tement en sejour, commentaire theorique et
pratique de la loi du 5 mai 1936, blz. 208 e.v.;
zie ook Cass., 13 jan. 1978 (A.C., 1978, 573); 25
feb. 1983, A.R. nr. 3656 (ibid., 1982-83, nr. 359).
(2) Met betrekking tot bet begrip « Slecbt
zeemanscbap • in bet zeerecbt : zie Cass.,
21 maart 1985, A.R. nr. 4572 (A.C., 1984-85,
nr. 441).
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vrachting, 47, § 1, en 273 van de wet van
21 augustus 1879, zijnde titel II van boek
II van het Wetboek van Koophandel,
doordat het hof van beroep, om te beslissen dat de eerste rechter terecht vaststelde dat de schade aan de lading door
een scheepvaartongeval werd veroorzaakt en dat derhalve de door artikel 32
van de wet op de rivierbevrachting be-.
paalde voorwaarden verenigd waren, onder meer overweegt : « dat de verkeerde
beoordeling van de navigatiemogelijkheden met betrekking tot de weersomstandigheden een navigatiefout in hoofde
van de schipper uitmaakt waarvoor hij,
op grond van artikel 32 van de wet van 5
mei 1936 op de rivierbevrachting, ontheffing van aansprakelijkheid voor de schade aan de lading geniet; dat het ten deze
zonder belang is dat de beoordelingsfout
gemaakt werd op het ogenblik dat de
reis ondernomen werd; dat, nu vaststaat
dat de schipper van de " Laguna ", door
de gevaren verbonden aan de navigatie
bij stormweer op de Scheldewateren nabij Vlissingen schromelijk te onderschatten, de ondergang van zijn schip veroorzaakt heeft, hij ten deze kennelijk een
fout in het beleid van het schip gemaakt
heeft; dat uit het verslag van gerechtsdeskundige kapitein Vanhecke blijkt dat
het aanlopen van Vlissingen door binnenvaartuigen geen " Estuaire "-certificaat vereist en dat de " Laguna " een geldig bewijs van deugdelijkheid uitgereikt
door de classificatiemaatschapij Germanische Lloyd bezat; dat, waar de vaart
tussen Vlissingen en Antwerpen aldus
niet tot de " Estuaire "-vaart behoort, de
" Laguna " niet met stormdeuren en
stormvoorzieningen v66r de vensters
diende uitgerust te zijn om aan de vereisten van zeewaardigheid te voldoen »,

tweede onderdeel, overeenkomstig de
artikelen 32 van de wet van 5 mei 1936
op de rivierbevrachting, 47, § 1, en 273
van de wet van 21 augustus 1879, zijnde
titel II van boek II van het Wetboek van
Koophandel, het scheepvaartongeval zijn
oorsprong dient te vinden in een scheepvaartfout, namelijk in een fout gepleegd
in het sturen van een schip, zodat fouten
in het beleid van het schip, onder meer
de beslissing tot uitvaren, die als dusdanig aan de besturing van het schip
vreemd is, tot geen scheepvaartongeval
aanleiding kan geven; zodat het hof van
beroep, door uit de enkele vaststelling
dat de schipper van het ms. Laguna zich
aan een fout in het beleid schuldig
maakte door de gevaren verbonden aan

_j_
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de navigatie bij stormweer schromelijk
te onderschatten, waardoor de lading
van het schip werd beschadigd, af te leiden dat die schade door een scheepvaartongeval werd veroorzaakt, de artikelen
32 van de wet op de rivierbevrachting
van 5 mei 1936, 47, § 1, en 273 van de
wet van 21 augustus 1879, zijnde titel II
van boek II van het Wetboek van Koophandel, schendt, vermits een fout in het
beleid van een schip geen scheepvaartfout is en derhalve tot geen scheepvaartongeval aanleiding kan geven;

het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 30, 31, 32 van de wet van 5
mei 1936 op de rivierbevrachting, 47, § 1,
273 van de wet van 21 augustus 1879,
zijnde titel II van boek II van het Wethoek van Koophandel, en, voor zoveel
nodig, 1315 van het Burgerlijk Wetboek
en 870 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hof van beroep, om te beslissen dat de eerste rechter terecht vaststelde dat de schade aan de lading door
een scheepvaartongeval werd veroorzaakt en dat derhalve de door artikel 32
van de wet op de rivierbevrachting bepaalde en verweerder van aile verantwoordelijkheid ontslaande voorwaarden
verenigd waren, onder meer overweegt :
« dat, in zoverre de samenloop van ongunstige weersomstandigheden en getij
op de plaats van de scheepsramp de gevaren van de " Estuaire "-vaart benaderde en een goed zeemanschap in dergelijke omstandigheden vergde de ramen
van de woningen op het voor- en achterschip door middel van stormblinden te
beschermen, de nalatigheid van de schipper hierin te voorzien, alhoewel de mogelijkheid daartoe bestond, andermaal een
fout in het beleid van het schip uitmaakt
en geen betrekking heeft op de verzorging van de lading; dat namelijk de ramen van de woonvertrekken van het
schip aan boven- en onderkant van inschuifgootjes voor blinden voorzien wareri, doch dat de blinden aan wal achtergebleven waren; dat het uitvaren van de
" Laguna " met niet geblindeerde ramen
eveneens een gevolg was van de foutieve
beoordeling van de navigatiemogelijkheden met betrekking tot de heersende
weersomstandigheden; dat, rekening gehouden met de sterk toenemende stormwinden na 05.30 uur en de hierbij gepaard gaande golfslagen, het bovendien
geenszins vaststaat dat de geblindeerde
ramen tegen zulk noodweer zouden bestand geweest zijn en dat, in voorkomend geval, de volgeladen en diepliggen-
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de " Laguna" zich tegen ondergang had
kunnen behoeden »,

tweede onderdeel, overeenkom~tig de
artikelen 32 van de wet van 5 mei 1936
op de rivierbevrachting, 47, § 1, en 273
van de wet van 21 augustus 1879, zijnde
titel II van boek II van het Wetboek van
Koophandel, het scheepvaartongeval zijn
oorsprong dient te vinden in een scheepvaartfout, namelijk een fout gepleegd in
het sturen van een schip, zodat fouten in
het beleid van het schip, onder meer de
nalatigheid om, onder stormomstandigheden, de ramen van de woningen op
het voor- en achterschip niet door middel
van stormblinden te beschermen en de
beslissing om ondanks die ontbrekende
bescherming uit te varen, die als dusdanig aan de besturing van het schip
vreemd zijn, tot geen scheepvaartongeval aanleiding kan geven; zodat het hof
van beroep, door uit de vaststelling dat
de schipper van het ms. Laguna zich aan
een fout in het beleid schuldig maakte
door na te laten de ramen van de woningen op het voor- en achterschip door
middel van stormblinden te beschermen
en door zonder die bescherming niettemin tot uitvaren te beslissen, af te leiden
dat de schade aan de lading door een
scheepvaartongeval werd veroorzaakt, de
artikelen 32 van de wet van 5 mei 1936
op de rivierbevrachting, 47, § 1, en 273
van de wet van 21 augustus 1879
schendt, vermits een fout in het beleid
van een schip geen scheepvaartfout is en
derhalve tot geen scheepvaartongeval
aanleiding kan geven;

Overwegende dat het arrest, ten
aanzien van de vordering van de eiseressen tot vergoeding van ladingschade, toepassing maakt van artikel 32, eerste lid, van de wet van 5
mei 1936, volgens hetwelk, mits overigens voldaan is aan bepaalde voorwaarden, « de schipper niet verantwoordelijk is voor de schade aan de
lading teweeggebracht door een
scheepvaartongeval, zelfs indien dit
ongeval aan een verkeerde bediening van het schip te wijten is »;
Wat het derde onderdeel van het
tweede middel betreft :
Overwegende dat de eiseressen in
hun conclusie, tot staving van hun
bewering dat . de eerste rechter de

Nr. 369

foutieve bediening van het schip
verwarde met de bediening van een
onveilig schip, aanvoerden dat het
schip wegens het ontbreken van
stormuitrusing onzeewaardig was;
Overwegende dat het arrest deze
bewering betreffende onzeewaardigheid verwerpt door aan de hand van
het deskundigenverslag te beslissen
dat het schip, om zeewaardig te zijn,
niet met de beweerde stormuitrusting uitgerust diende te zijn; dat het
arrest aldus de conclusie beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel van de
twee middelen betreft :
Overwegende dat het arrest, als
fout waaraan het ongeval te wijten
is, aanmerkt de verkeerde beoordeling van de navigatiemogelijkheden
bij het heersende stormweer; dat
het voorts de nalatigheid van de
schipper, hierin bestaande dat hij de
ramen niet met blinden had beschermd, hoewel goed zeemanschap
dat in de gegeven omstandigheden
vergde en de mogelijkheid ertoe bestond, eveneens als een fout aanmerkt en daarbij oordeelt dat deze
fout geen betrekking heeft op de
verzorging van de lading;
Overwegende dat het arrest bij
het bespreken van de fouten weliswaar ook de termen « fout in het beleid van het schip » gebruikt; dat uit
het geheel van het arrest echter
blijkt dat de appelrechters de gereleveerde fouten hebben willen
onderbrengen onder het begrip
« slecht zeemanschap >>;
Overwegende dat dit begrip omvat
niet aileen de « scheepvaart- of navigatiefouten >>, dat wil zeggen die
welke in het sturen van het schip
worden begaan, maar ook de bij het
technisch beheer van het schip begane fouten, welke laatste fouten
onderscheiden dienen te worden van
fouten in het beheer van de lading;
dat de rechtsgevolgen van tekortkomingen in de eigenlijke navigatie of
in het technisch · beheer van .het
sehip voor de toepassing van artikel

---:--~---T
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Nr. 370

32, eerste lid, van de wet van 5 mei
1936 geheel gelijk zijn, zoals dat
overigens ook het geval is voor de
toepassing van artikel 47, § 1, van
de Zeevaartwet;
Overwegende dat daaruit volgt dat
het tweede onderdeel van beide middelen faalt naar recht, in zoverre
het inhoudt dat alleen een navigatiefout, en niet een fout in het technisch beheer van het schip, in aanmerking komt voor de toepassing
van artikel 32, eerste lid, van de wet
van 5 mei 1936;
Dat het onderdeel, in zoverre het
aanvoert dat het arrest de gereleveerde fouten niet als « scheepvaartfouten » in aanmerking kon nemen,
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;

voordoet buiten elke tussenkomst van
de mens; zulk een gebrek kan niet
wettig uitgesloten worden op grand
van de enkele vaststelling dat het
vreemd voorwerp waaraan het gebrek
van de zaak wordt toegeschreven, er
van buiten uit door toedoen van de
mens is gekomen (1).

(VANMESSOM T. KUMPS)
ARREST

(A.R. nr. 5194)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 februari 1985 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEWAARDER VAN EEN ZAAK
VOOR DE DOOR DIE ZAAK VEROORZAAKTE
SCHADE - ART 1384, EERSTE LID, B.W - GEBREK VAN DE ZAAK- BEGRIP

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 1384, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest de oorspronkelijke
vordering van eiser ongegrond verklaart
en hem tot de kosten veroordeelt om reden dat het door eiser aangevoerde gebrek, hetzij het aantreffen van kasseistenen in een te bewerken stuk grand, geen
gebrek is in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, op
grand : « dat de stenen die aangetroffen
werden in de grand en volgens eiser het
gebrek van de zaak uitmaken, er door
toedoen van mensen zijn gekomen vermits er vroeger nooit stenen in de grand
werden aangetroffen en het hier kasseistenen betreft die onmogelijk door de
zaak zelf kunnen zijn voortgebracht
maar er van buiten uit zijn aangebracht »,
terwijl, om een gebrek uit te maken,
in de zin van artikel 1384, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek, het abnormaal
kenmerk dat de zaak vertoont, intrinsiek
moet zijn aan de zaak onder bewaring,
hetgeen, in strijd met wat het arrest beslist, niet insluit dat het noodzakelijk
door de zaak zelf moet worden voortgebracht en derhalve niet van buiten uit
mag zijn aangebracht, noch en zeker
niet dat het gebrek vreemd aan het toedoen van mensen moet zijn; zodat het
arrest uit de vaststelling dat het gebrek,
namelijk de aanwezigheid van kasseiste-

Het gebrek van de zaak, in de zin van
art. 1384, eerste lid, B. W., is niet uitsluitend een blijvend element dat inherent is aan de zaak en bestflat of zich

(1) Cass., 26 mei 1904 (Pas., 1904, I, 246);
22 okt. 1954 (A.C., 1955, 98); 12 feb. 1976
(ibid., 1976, 683 ); 19 jan. 1978 (ibid., 1978, 610);
9 nov 1979 (ibid., 1979-80, nr 164).

Om die redenen, verwerpt de
voorziening, veroordeelt de eiseressen in de kosten.
20 februari 1987 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- -Verslaggever : de h. Caenepeel, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de
h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Simont en Van Ommeslaghe.

Nr. 370
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KAMER -

20 februari 1987

AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST -

BUITEN

828

Nr. 371

HOF VAN CASSATIE

nen in de grand, door toedoen van mensen veroorzaakt werd en onmogelijk
door de zaak zelf zijn voortgebracht, niet
wettelijk kon afleiden dat de zaak geen
gebrek vertoonde waarvoor verweerder
als bewaker van de zaak aansprakelijk
zou zijn, en dus het wettelijk begrip « gebrek van de zaak » miskent (schending
van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de maaidorser van eiser beschadigd werd « terwijl (hij) in opdracht van (verweerder) tarwe afreed tegen het talud langsheen de
steenweg op Leuven, toen een zware
arduinen kasseisteen terecht kwam
in de pikdorser »;
Overwegende dat het arrest beslist dat de eerste rechter << ten onrechte stelde dat het voorgehouden
gebrek een gebrek was in de zin
van artikel 1384, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek en dienvolgens de
buitencontractuele
aansprakelijk- ·
heid van (verweerder) aanhield »;
Overwegende dat het arrest die
beslissing laat steunen op de enkele
vaststelling dat << de stenen die aangetroffen werden in de grand en valgens (eiser) het gebrek van de zaak
uitmaken, er door toedoen van mensen zijn gekomen vermits er vroeger nooit stenen in de grand werden
aangetroffen en het hier kasseistenen betreft die onmogelijk door de
zaak zelf kunnen zijn voortgebracht
maar er van buiten uit zijn aangebracht »;
Overwegende dat het gebrek van
de zaak, waarvoor de bewaarder ervan krachtens artikel 1384 , eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is, niet uitsluitend een
blijvend element is dat inherent is
aan de zaak en dat bestaat of zich
voordoet buiten elke tussenkomst
van de mens;
Overwegende dat het hof van beroep de beslissing dat er in het onderhavige geval geen sprake is van
een gebrek van de zaak, niet naar
recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
het hager beroep ontvankelijk wordt
verklaard; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Antwerpen.
20 januari 1987 - 1' kamer - Voorzit·
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen,
raadsheer Gelijkluidende conclusie
van de h. D'Hoore, advocaat-generaal Advocaat: mr. Delahaye.

Nr. 371
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KAMER -

1° WRAKING -

20 februari 1987
STRAFZAKEN -

BEG RIP.

2° VOORZIENING IN CASSATIE -

BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - CASSATIEBEROEP MAAR EENMAAL
TOEGELATEN - BEGRIP.

1" Niet ontvankelijk is het verzoekschrift
van een eiser tot cassatie dat erop gericht is alle leden van bet Hof, die zitting hebben in de hem betreffende zaken, systematisch te wraken, wanneer
dat verzoek niet beoogt een of meer
magistraten te wraken, maar wei de
gang van het gerecl1t te belemmeren
(1). (Art. 828 Ger.W.)

2" Niet

ontvankelijk zijn de verzoekschriften die erop gericht zijn tegen arresten van het Hoi van Cassatie
procedures in te stellen die ofwel niet
bestaan, ofwel voor de verzoeker niet
openstaan, of nog die beweerdelijk incidenteel zijn bij een niet bestaande
procedure, daar die verzoekschriften
alleen beogen een reeds verworpen
cassatieberoep opnieuw in te stellen
(2). (Art. 438 Sv.)

1---------------{1) Zie Cass., 7 nov. 1975 {A.C., 1976, 312).
{2) Zie R. Delange, Optreden van het Hof
van Cassatie bij omtrekking van de zaak aan
de rechter en verwijzing van een rechtbank
naar een andere, plecht. openingsrede van 2
sept. 1974, blz. 14.

------~
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HOF VAN CASSATIE
(SABLON)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nrs. 5504, 5515, 5598, 5729, 5730,
5731, 5732, 5733 en 5734)
RET HOF; - I. Gelet op de op 11
februari 1987 ter griffie van het Hof
neergelegde en onder de nrs. 5729
tot 5734 ingeschreven verzoekschriften tot wraking van de heren J anssens, afdelingsvoorzitter, Soetaert,
De Baets, De Peuter, Willems,
raadsheren;
II. Gelet op de op 13 november
1986 (3) gewezen arresten : 1. nrs. 5455
tot 5462, waarbij het Hof de door eiser tegen de heren Chatel, eerste
voorzitter, Screvens, voorzitter, Stranard, afdelingsvoorzitter, Sace, Ghislain, Rappe, Resteau, raadsheren, en
Piret, advocaat-generaal bij het Hof,
aangevoerde wrakingsgronden heeft
verW-orpen; 2. nr. 5484, waarbij het
Hof het verzoekschrift van eiser dat
de titel droeg << verzoekschrift tot gewettigde verdenking », heeft verworpen;
Gelet op: 1" het op 19 november
1986 ter griffie van het Hof neergelegde en onder het nr. 5504 ingeschreven verzoekschrift genaamd
<< verzoekschrift tot intrekking », dat
ertoe strekt dat het << aan het Hof
moge behagen het onderhavige verzoek tot verzet of tot onttrekking
van » de voornoemde arresten ontvankelijk te verklaren << en de zaak
van ambtswege uit handen te geven »; 2° de over de post toegezonden
en tegen de arresten 5455 tot 5462
gerichte << akte van hoger beroep »,
die op 24 november 1986 op de griffie van het Hof is ingekomen en onder het nr. 5515 is ingeschreven;
III. Gelet op het op 19 november
1986 gewezen arrest nrs. 5393 en
5407 (4), waarbij het Hof eisers verzoek tot intrekking van het op 17
september 1986 gewezen arrest nrs.
5081, 5379 en 5383, waarbij de voor(3) en (4) Niet gepubliceerd.
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ziening van eiser tegen het op 14 februari 1986 door het Hof van Beroep
te Brussel gewezen arrest te zamen
met de valsheidsvorderingen waren
verworpen, heeft afgewezen;
Gelet op het op 19 december 1986
op de griffie van het Hof afgegeven
verzoekschrift nr. 5598 dat de titel
droeg van << verzet » en ertoe strekte
<< het in het verzet bedoelde arrest
nrs. 5393 en 5407/1 te doen wijzigen »;
Overwegende dat de zaken nrs.
5504/2, 5515, 5598, 5729 tot 5734 wegens samenhang moeten worden gevoegd;
I. Op de verzoekschriften tot wraking nrs. 5729 tot 5734 :
Overwegende dat eiser systematisch elk lid van het Hof wraakt van
wie hij denkt dat het geroepen is
om zitting te nemen in een van de
talloze door eiser voor het Hof ingestelde rechtsplegingen;
Dat hij hiermee niet de verwijdering van een of meer bepaalde rechters maar de belemmering van de
procesgang op het oog heeft;
Dat de vordering geen wraking is
en niet ontvankelijk is;
II. en III. Op de verzoekschriften
tot intrekking, verzet en hoger beroep nrs. 5504, 5515 en 5598 :
Overwegende dat al die verzoekschriften ertoe strekken tegen
de voornoemde arresten van het
Hof rechtsvorderingen in te stellen
die ofwel onbestaand zijn, zoals het
hoger beroep, het verzet en de verwijzing van een aan het Hof onderworpen zaak naar een ander rechtscollege op grond van gewettigde
verdenking, ofwel niet openstaan
voor de verzoeker, zoals de intrekking, ofwel incidenteel zijn ten opzichte van een niet bestaande procedure, zoals de aangifte;
Dat al die rechtsplegingen enkel
bedoeld zijn om de oorspronkelijke
voorziening nogmaals in te stellen,
in strijd met artikel 438 van het
Wetboek van Strafvordering, dat
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een bepaling van openbare orde is
op grond waarvan men zich onder
geen enkel voorwendsel en op grond
van geen enkel middel nogmaals in
cassatie kan voorzien tegen hetzelfde arrest of vonnis;
Dat al die rechtsplegingen niet
ontvankelijk zijn;
Dat tegen de voornoemde arresten
van het Hof geen enkel wettelijk
rechtsmiddel meer openstaat en dat
ze derhalve valle uitwerking moeten
krijgen;

Om die redenen, voegt de zaken
met algemene rolnummers 5504/2,
5515, 5598 en 5729 tot 5734; verwerpt
de verzoekschriften; verwijst eiser
in dr kosten.
20 h•bruari 1987 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Willems, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de
h. Declercq, advocaat-generaal.

4° RECHTSBEGINSELEN
NE) - INTERNATIONALE

Nr. 372
(ALGEME-

VERDRAGEN
WEDERKERIGHEIDSBEGINSEL.

5° INTERNATIONALE VERDRAGEN WEDERKERIGHEIDSBEGINSEL - DRAAGWIJDTE.

6° SOCIALE ZEKERHEID -

BELGISCHALGERIJNS ALGEMEEN VERDRAG - WEDERKERIGHEIDSBEGINSEL - DRAAGWIJDTE.

7° WERKLOOSHEID -

BELGISCH-ALGERIJNS ALGEMEEN VERDRAG BETREFFENDE
DE SOCIALE ZEKERHEID - WEDERKERIGHEIDSBEGINSEL - DRAAGWIJDTE.

1", 2" en 3" Krachtens het enige artikel
van de wet van 3 juli 1969 houdende
goedkeuring van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid
tussen het Koninkrijk Belgie en de
Democratische Volksrepubliek Algerie,
ondertekend te Brussel op 27 februal'i
1968, heeft dat verdrag volkomen uitwerking (1).

4" Het wederkerigheidsbeginsel in de internationale verdragen is geen algemeen rechtsbeginsel.
5" Het wederkerigheidsbeginsel in de in-

ternationale verdragen impliceert niet
dat de wetgevingen van de Verdragsluitende Staten aan degenen die eraan onderworpen zijn, noodzakelijk
gelijkwaardige voordelen toekennen.
6" en 7" In het Belgisch-Algerijns Alge-
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1° INTERNATIONALE VERDRAGENSOCIALE ZEKERHEID BELGISCH-ALGERIJNS ALGEMEEN VERDRAG - INWERKINGTREDING.

2° SOCIALE ZEKERHEID -

BELGISCHALGERIJNS ALGEMEEN VERDRAG - INWERKINGTREDING.

3° WERKLOOSHEID -

BELGISCH-ALGEALGEMEEN VERDRAG BETREFFENDE
DE SOCIALE ZEKERHEID - INWERKINGTREDING
RIJ~S

meen Verdrag betreffende de sociale
zekerheid wordt het beginsel van de
wederkerigheid gehuldigd; nu dat verdrag uitdrukkelijk melding maakt van
de werkloosheidsverzekering, zonder
dienaangaande zijn inwerkingtreding
van enige bijzondere voorwaarde afhankelijk te stellen (2), is het zonder
belang dat de bij de Belgische wetgeving aan de werklozen toegekende
rechten ruimer zijn dan die welke de
Algerijnse wetgeving hun zou toekennen, of zelfs dat die Algerijnse wetgeving niet bestaat.
(1) en (2) Aangaande het Belgisch-Marokkaans .Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid, zie Cass., 16 dec. 1985, A.R.
nr. 4863 (A.C., 1985-86, nr 261).
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Nr. 372

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. MOKKEDEM)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7643)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 maart 1985 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 118, 124, 125 en 125bis van bet
koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, zoals ze gewijzigd of aangevuld
zijn, inzonderheid wat artikell18 betreft,
bij de koninklijke besluiten van 14 maart
1975, 22 november 1976 en 1 juni 1978,
wat artikel 124 betreft, bij de koninklijke
besluiten van 3 oktober 1968 en 22 november 1976, en wat artikel 125 betreft,
bij het koninklijk besluit van 5 november 1965, van de artikelen 1, 2 en 36 van
bet Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen bet Koninkrijk
Belgie en de Democratische Volksrepubliek Algerie, ondertekend op 27 februari
1968 en goedgekeurd bij het enig artikel
van de wet van 3 juli 1969, en, voor zoveel nodig, van dit enig artikel, van het
algemeen rechtsbeginsel van de « wederkerigheid » van elk internationaal verdrag en van artikel 97 van de Grondwet,
doordat bet arrest, om, met bevestiging van bet beroepen vonnis, te besluiten tot de ongegrondheid van bet verweermiddel dat eiser voor bet arbeidshof
heeft aangevoerd en dat hieruit is afgeleid dat, bij ontstentenis van een regeling van werkloosheidsverzekering in Algerie, de wederkerigheid tussen de Belgische en Algerijnse onderdanen niet is
gewaarborgd inzake bet recht op werkloosheidsuitkering en met name bet
recht op werkloosheidsuitkering van de
jongeren die hun studies beeindigen, zodat de bepalingen betreffende de werkloosheidsverzekering van het BelgischAlgerijns Verdrag niet van toepassing
zijn en dat derhalve artikel 124 van bet
koninklijk besluit van 20 december 1963
niet kan worden toegepast op een Algerijns onderdaan in Belgie, na te hebben
gezegd : 1o dat artikel 36 van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Belgie en
de Democratische Volksrepubliek Algerie, ondertekend te Erussel op 2•1 februari 1968 en goedgekeurd bij de wet van 3
juli 1969, Belgisch-Algerijns Verdrag ge-
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noemd, enkel betrekking heeft op « de
werknemers of gelijkgestelden van een
van de overeenkomstsluitende Ianden
die zich naar het grondgebied van het
andere land begeven » en niet van toepassing is op « de jonge Algerijnse onderdanen die, zoals verweerster, in Belgie zijn geboren en er een volledige
studiecyclus hebben volbracht waardoor
ze gerechtigd zijn op werkloosheidsuitkering »; 2° dat dit verdrag « nauwkeurig en
volledig genoeg is om het algemeen internationaalrechtelijk beginsel van de
voorrang van de internationale norm hoven de nationale norm te kunnen toepassen en om de particulieren in staat te
stellen het als rechtsbron aan te voeren », verklaart: enerzijds, dat artikel 36,
hetwelk enkel betrekking heeft op de
werknemers van een van de overeenkomstsluitende Ianden die zich naar bet
grondgebied van het andere land begeven, « niets te maken heeft met bet in
artikel124 van het koninklijk besluit van
20 december 1963 bedoelde geval, daar
dit enkel betrekking heeft op de jongeren die in Belgie hun studies hebben
beeindigd en er willen blijven ... » en, anderzijds, dat « het beginsel van de wederkerigheid in acht is genomen wanneer beide partijen een zeker belang bij
het Verdrag hebben » en dat het niet te
betwijfelen valt dat ten deze elk van de
verdragsluitende Ianden daarbij voordeel
heeft gehad, « daar Belgie in 1968 hoofdzakelijk de toegang tot zijn grondgebied
wilde vergemakkelijken voor de Algerijnse onderdanen », zodat « het wederkerigheidsbeginsel waaraan elk internationaal verdrag onderworpen is, onverkort blijft », en daaruit besluit dat zowel
artikel 1 van het Belgisch-Algerijns Verdrag waarin de gelijke behandeling is
neergelegd als artikel 2 betreffende het
toepassingsgebied ervan, aan verweerster het recht verlenen op werkloosheidsuitkering overeenkomstig de artikelen
124 en 125 van het koninklijk besluit van
20 december 1963,
terwijl de bepalingen van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Belgie en
de Democratische Volksrepubliek Algerie, ondertekend te Brussel op 27 februari 1968 en goedgekeurd bij het enig artikel van de wet van 3 juli 1969, hierna
Belgisch-Algerijns Verdrag genoemd, betreffende de werkloosheidsverzekering
niet van toepassing zijn daar, trouwens
overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel van de wederkerigheid van elk internationaal verdrag, de verdragsluitende partijen de toepassing van de ver
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dragsbepalingen betreffende de werkloosheidsverzekering afhankelijk hebben
gemaakt van de voorwaarde dat de onderdanen van het land van ontvangst in
het land van herkomst van de buitenlandse onderdaan rechten kunnen vinden die equivalent zijn met die welke
aan die onderdaan zijn toegekend in het
land van ontvangst of, met andere woorden, van de voorwaarde dat de Belgische
onderdanen in Algerie rechten kunnen
vinden die equivalent zijn met die welke
in Belgie aan de Algerijnse onderdanen
zijn toegekend; het arrest, dat impliciet
maar zeker heeft vastgesteld dat er in
Algerie geen regeling van werkloosheidsverzekering bestaat, en aldus heeft vastgesteld dat aan die voorwaarde voor de
toepassing van de bepalingen betreffende de werkloosheidsverzekering van het
Belgisch-Algerijns Verdrag ten deze niet
was voldaan, derhalve niet wettig kon
besluiten dat ten deze de bepalingen betreffende de wer kloosheidsverzekering
van het Belgisch-Algerijns Verdrag van
toepassing waren (schending van de artikelen 1 tot 6 en 36 van het Algemeen
Verdrag betreffende de sociale zekerheid
tu:;J,.;Hn het Koninkrijk Belgie en dE'
De•iJocratische Volksrepubliek Algerie,
goedgekeurd bij het enig artikel van de
wet van 3 juli 1969 en, voor zoveel nodig,
van het enig artikel van die wet, alsmede, voor zoveel nodig, miskenning van
het algemeen rechtsbeginsel, « wederkerigheidsbeginsel » genoemd, waaraan elk
internationaal verdrag is onderworpen;
het arrest derhalve ten onrechte ten deze toepassing maakt van dat Belgisch-Algerijns Verdrag op grond waarvan verweerster, krachtens de artikelen 124 en
125 van het koninklijk besluit van 20 december 1963, gerechtigd zou zijn op
werkloosheidsuitkering (schending van
aile in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van de artikelen 124
en 125 van het koninklijk besluit van 20
december 1963) :

Overwegende dat, krachtens het
enig artikel van de wet van 3 juli
1969 houdende goedkeuring van het
Algemeen Verdrag betreffende de
sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Belgie en de Democratische
Volksrepubliek Algerie, ondertekend
te Brussel op 27 februari 1968, dat
verdrag volkomen uitwerking heeft;
dat artikel 1 van het Verdrag luidt :
« De Belgische of Algerijnse onderdanen die werknemer . zijn of,. inge-
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volge de in artikel 2 van dit verdrag
opgesomde wetgevingen betreffende
de sociale zekerheid, met werknemers gelijkgesteld zijn, vallen respectievelijk onder de in Algerie of in
Belgie van kracht zijnde wetgevingen en genieten, evenals hun rechthebbenden, van de voordelen ervan,
onder dezelfde voorwaarden als de
onderdanen van elk van deze Staten; dat artikel 2, § 1, bij de sociale-zekerheidswetgevingen waarop
het Verdrag van toepassing is, enerzijds, sub 1°, f, de Belgische wetgeving betreffende de organisatie van
de steun aan onvrijwillig werklozen,
anderzijds, sub 2°, g, de Algerijnse
wetgeving inzake werkloosheidsverzekering vermeldt;
Overwegende dat aldus in het
Verdrag het beginsel van de wederkerigheid wordt gehuldigd; dat dit
beginsel, dat evenwel geen algemeen rechtsbeginsel is, niet impliceert dat de wetgevingen van de
Staten, die partij zijn bij het Verdrag, aan degenen die eraan onderworpen zijn, noodzakelijk gelijkwaardige voordelen toekennen;
Dat, nu het Belgisch-Algerijns
Verdrag, dat betrekking heeft op de
sociale zekerheid, ten deze uitdrukkelijk de werkloosheidsverzekering
vermeldt, zonder dienaangaande
zijn inwerkingtreding aan enige bijzondere voorwaarde te onderwerpen, het zonder belang is dat de bij
de Belgische wetgeving aan de
werklozen toegekende rechten ruimer zijn dan die welke de Algerijnse wetgeving hun zou toekennen of
zelfs dat deze laatste wetgeving niet
bestaat;
Dat het middel, in zoverre het de
miskenning van het beweerde algemeen rechtsbeginsel van wederkerigheid aanvoert, niet ontvankelijk
is, en, voor het overige, faalt naar
recht;

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

--~---T
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Nr. 373

23 februari 1987 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en Biitzler.

(• AIDE AUX INSUFFISANTS MENTAUX • V.Z.W.
T. PIERRE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7708)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 februari 1986 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
Nr. 373
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1" CASSATIEMIDDELEN -

GEMIS AAN
BELANG - BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL
AFGELEID UIT DE MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN EEN CONCLUSIE - ONTVANKELIJKHEID - RECHTER DIE OVER HET
MIDDEL UITSPRAAK HEEFT GEDAAN ZOALS
HIJ ZULKS HAD MOETEN DOEN INDIEN HIJ
DE AANGEVOERDE MISKENNING NIET HAD
BEGAAN.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST -

EINDE
VAN DE OVEREENKOMST - OPZEGGING BEDIENDE - TERMIJN VASTGESTELD DOOR
DE RECHTER - OMSTANDIGHEDEN WAARMEE REKENING KAN WORDEN GEHOUDEN.

l." Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be-

lang, is het cassatiemiddel dat is afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van de conclusie van een partij,
als de rechter over het middel uitspraak heeft gedaan zoals hij zulks
had moeten doen indien hij de aangevoerde miskenning niet had begaan
(1).
2" Wanneer de jaarlijkse bezoldiging van

een bediende het bij de wet bepaalde
bedrag overschrijdt en de rechter de
opzeggingstermijn vaststelt, mag deze
geen rekening houden met de tekortkomingen van de bediende aan zijn
verplichtingen (2). (Art. 82, § 3, Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 1978.)
(1) Cass., 30 maart 1978 (A.C., 1978, 852); 19
sept. 1980, A.R. nr. 2806 (ibid., 1980-81, nr. 49);
14 juni 1982, A.R. nrs. 3406 en 3480
(ibid., 1981-82, nr. 610).
(2) Cass., 22 juni 1977 (A.C., 1977, 1092).

Over het middel : schending van de artikelen 37, 39, 81, § 2, v66r de wijziging
ervan bij artikel 9 van de wet van 18 juli
1985, en 82, inzonderheid § 3, v66r de wijziging ervan bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 14 december 1984, van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
om verweerder een aanvullende opzeggingsvergoeding van 122.867 frank gelijk
aan drie maanden loon te betalen, op
grand dat << de eerste rechters terecht de
redelijke opzeggingstermijn op 6 maanden hebben vastgesteld, gelet op de kans
die Alain Pierre (verweerder), wiens loon
250.000 frank overschreed ten tijde van
de kennisgeving van de opzegging, heeft
om spoedig een passende en gelijkwaardige betrekking te vinden; ... dat wanneer ... de opzeggingstermijn door de
rechter wordt vastgesteld, hij, om de
duur ervan te bepalen, geen rekening
mag houden met de door de werkgever
aangevoerde tekortkomingen van de bediende aan zijn verplichtingen ... ; dat bijgevolg de V.Z.W. (eiseres) ten onrechte
de tekortkomingen van Alain Pierre (verweerder) aanvoert om het bedrag van de
opzeggingsvergoeding te verminderen »,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar regelmatig in hager beroep genamen conclusie uitdrukkelijk betoogde dat
de aan verweerder toegekende opzeggingstermijn van drie maanden volstond,
gelet op de omstandigheden in verband
met het ontslag (blz. 2), welke omstandigheden zij in punt 3 van haar conclusie uiteenzette onder het hoofdstuk
« Duur van de opzeggingstermijn » (blz.
3 en 4); het arrest derhalve, door te zeggen dat eiseres de tekortkomingen van
haar werknemer aanvoerde om de opzeggingsvergoeding te verminderen, terwijl
in haar conclusie enkel werd gevraagd
met die tekortkomingen rekening te houden om de duur van de opzeggingstermijn te bepalen, aan de appelconclusie
van eiseres een uitlegging geeft die on-
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verenigbaar is met haar inhoud, haar betekenis en haar draagwijdte en bijgevolg
de bewijskracht ervan miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de door eiseres in
haar conclusie aangevoerde tekortkomingen van verweerder aan zijn verplichtingen, ook al kunnen ze niet worden aangevoerd om het bedrag van de forfaitair
vastgestelde compensatoire opzeggingsvergoeding te verminderen, echter een
criterium zijn waarmee de rechter rekening moet houden wanneer hij op onaantastbare wijze de door de werkgever in
acht te nemen duur van de opzeggingstermijn bepaalt; derhalve het arrest, dat
bij de vaststelling van de opzeggingstermijn geen rekening wil houden met de
door eiseres tegen haar werknemer aangevoerde tekortkomingen, zijn beslissing
niet naar recht verantwoordt (schending
van de artikelen 37, 39, 81, § 2, v66r de
wijziging ervan bij artikel 9 van de wet
van 18 juli 1985, en 82, inzonderheid § 3,
v66r de wijziging ervan bij artikel 4 van
het koninklijk besluit van 14 december
1984, van de wet van 3 juli 1978) en althans niet antwoordt op de conclusie
waarin eiseres die tekortkomingen aanvoert om de duur van de opzeggingster:mijn te rechtvaardigen (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat het arrest zegt
dat wanneer de opzeggingstermijn
door de rechter wordt vastgesteld,
hij, om de duur ervan te bepalen,
geen rekening mag houden met de
tekortkomingen van de bediende
aan zijn verplichtingen;
Overwegende dat het arrest met
die overweging antwoordt op de in
het tweede onderdeel van het middel bedoelde conclusie en zijn beslissing naar recht verantwoordt; dat
hieruit volgt dat de in het eerste onderdeel van het middel aangevoerde
miskenning van de bewijskracht
zonder belang is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

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

Nr. 374

23 februari 1987 - 3' kamer- Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Dassesse.
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KOOPHANDEL, KOOPMAN -

HANDELSPRAKTIJKEN - RECLAME - RECHTSVORDERING TOT STOPZETTING - MOGELIJKHEID
EEN OF MEER ANDERE HANDELAARS TE
IDENTIFICEREN.

De rechter die in Ieite oordeelt dat een
handelaar door het gebruik van de
term « niemand » in de Slogan « Niemand beschikt over de gamma van
Frankrijk », de mogelijkheid heeft uitgesloten een concurrent of een groep
wijnproducenten te identificeren, verwerpt wettig de vordering waarop de
rechtsvordering tot stopzetting van het
gebruik van die slogan is gegrond.
(Art. 20, 2", Wet Handelspraktijken.)
(• ENOTECA NAZIONALE ITALIANA DI BENITO
FRANCESCONI » P.V.B.A. T. SOPEXA N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7719)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 januari 1986 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Over het middel: schending van de artikelen 20, 2", van de wet van 14 juli 1971
betreffende de handelspraktijken en 97
van de Grondwet,
doordat het arrest het hoger beroep
ongegrond verklaart, het beroepen vonnis bevestigt door te beslissen dat de
door verweerster gebruikte slogan « Niemand bezit de gamma van Frankrijk »
geen bij artikel 20 van de wet betreffende de handelspraktijken verboden reclame is, op grond : dat die slogan geen verwarring kan doen ontstaan bij een

·--~-----
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gemiddelde wijnconsument; dat de algemene verklaring betreffende aile andere
wijnproducerende Ianden het publiek
niet kan bedriegen; dat die « superlatieve » reclame niet in strijd is met artikel
20, 1°, van de wet betreffende de handelspraktijken; dat derhalve niet moet worden nagegaan of die reclame, in de gegeven omstandigheden, al dan niet met de
werkelijkheid strookt; dat (...) in die reclameslogan een overdrijving voorkomt
die gemakkelijk kan worden vastgesteld
door de gemiddelde consument die niet
zal worden misleid; dat de (bewuste) slogan geen afbreuk doet aan de goede
naam van (eiseres) of van de wijnen die
zij op de markt brengt; dat die vorm van
reclame door zijn prijzend, algemeen en
banaal karakter, in de gegeven omstandigheden, de concurrenten niet in diskrediet kan brengen; dat daarin niets wordt
gezegd waardoor (eiseres) kan worden
benadeeld; dat de goede naam van (eiseres) niet in het gedrang wordt gebracht;
dat men niet kan verbieden dat (verweerster) haar wijnen in zulke algemene
en bondige termen ophemelt zonder de
produktie van de concurrenten af te keuren; dat de goede faam van (eiseres) niet
wordt aangetast door de litigieuze reclame die geen vergelijkingen inhoudt die
bedrieglijk of denigrerend zijn; dat de
bewering van (verweerster) « Niemand
bezit de gamma van Frankrijk » niet in
strijd is met de wet; dat ze niet onrechtmatig of laakbaar is; dat (verweerster),
door het gebruik van het ene woord
« niemand » in de door haar gekozen slogan, de mogelijkheid heeft uitgesloten
om een concurrent of een groep wijnproducenten te identificeren; dat de reclame
van de naamloze vennootschap Sopexa
binnen de aanvaardbare en wettelijke
grenzen is gebleven; dat ze niets bevat
dat tot een verboden identificatie kan leiden; dat de verbodsbepalingen van artikel 20 restrictief moeten worden uitgelegd,

vierde onderdeel, artikel 20, 2°, van de
wet betreffende de handelspraktijken elke handelspubliciteit verbiedt die het
zonder noodzaak mogelijk maakt een of
meer handelaars te identificeren; dit verbod ook slaat op de publiciteit die het
mogelijk maakt groepen handelaars te
identificeren, zonder dat de wet onderscheid maakt naar gelang van de grootte
van die groepen; verweerster, door het
gebruik van de slogan « Niemand bezit
de gamma van Frankrijk » noodzakelijk
de producenten van en de handelaars in
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niet-Franse wijnen op het oog had; het
gebruik van het woord « niemand », in
de plaats van de mogelijkheid uit te sluiten om een groep wijnproducenten te
identificeren, precies een onbetwistbare
verwijzing was naar de groep van de
producenten van en handelaars in nietFranse wijnen (waaronder de Italiaanse
wijnen), en derhalve de mogelijkheid impliceerde om « een of meer andere handelaars » te identificeren in de zin van
artikel 20, 2°, van de wet betreffende de
handelspraktijken, zodat het arrest, door
artikel 20, 2°, van de wet betreffende de
handelspraktijken buiten toepassing te
Iaten, op grond dat (verweerster) door
het gebruik van -dat ene woord « niemand » in de door haar gekozen slogan
de mogelijkheid heeft uitgesloten om een
concurrent of een groep wijnproducenten
te identificeren, niet naar recht is verantwoord en artikel 20, 2°, van de wet
van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken schendt;

Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 20, 2°,
van de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken elke
handelspubliciteit verbiedt die vergelijkingen inhoudt die afbrekend
zijn of die het zonder noodzaak mogelijk maken een of meer andere
handelaars te identificeren;
Overwegende dat het arrest, door
een onaantastbare beoordeling van
de feitelijke gegevens, ten deze
heeft kunnen oordelen dat « (verweerster) door het gebruik van het
ene woord " niemand " in de slogan
(Niemand bezit de gamma van
Frankrijk), de mogelijkheid heeft
uitgesloten om een concurrent of
een groep wijnproducenten te identificeren »;
Dat het arrest derhalve de in dit
onderdeel van het middel aangevoerde wetsbepaling niet schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
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23 februari 1987 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Charlier - GelijkJuidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaat:
mr. De Gryse.
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PARITAIR COMITE -

PARITAIR COMITE
VOOR DE TEXTIELNIJVERREID EN RET BREIWERK - TOEPASSINGSGEBIED.

De rechter beslist wettig dat de onderneming die, op bestelling, geweven
kunstwerken vervaardigt aan de hand
van kartons van de kunstenaar, niet
.ressorteert onder het paritair comite
·voor de textielnijverheid en het breiwerk, wanneer hij vaststelt dat die activiteit niet behoort tot de sector « tapijten en stollen voor stoffering, met
de hand geknoopte tapijten, chenilletapijten, axminstertapijten, mourzoucken cocotapijten ». (Art. 1, § 1, La, K.B.
5 feb. 1974.)

(WAARBORG
EN
SOCIAAL
FONDS
VOOR
DE TEXTIELNIJVERREID EN RET BREIWERK
T. « MANUFACTURE DE TAPISSERIES D'ART
CRAUDOIR 'P.V.B.A.)

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7723)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 december 1984
door het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van artikel 1, § 1, La, van het koninklijk besluit
van 5 februari 1974 tot oprichting van
sommige paritaire comites en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid, genomen tot uitvoering van
artikel 35 van de wet van 5 december
1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites,

Nr. 375

doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de activiteit van verweerster
bestaat : « voor een groot deel, in het
klaarmaken van een gemonteerd, getekend stramien van tapijtwerk, met vermelding van de kleurschakeringen, voor
vrouwen die voor persoonlijk gebruik en
ontspanning thuis tapijtwerk maken; ten
tweede, in het restaureren van oud tapijtwerk; ten derde, in het vervaardigen,
op bestelling, aan de hand van kartons
van de kunstenaar, van een geweven
kunstwerk •, en na te hebben geoordeeld
dat in het koninklijk besluit van 5 februari 1974 tot oprichting van het Paritair Comite voor de Textielnijverheid en
het Breiwerk en tot vaststelling van zijn
bevoegdheid nergens melding wordt gemaakt van « kunsttapijtwerk (evenmin
als van " tapisserie d'art" in de Franse
tekst) •, dat « hoewel vroeger, volgens
een gebruik uit de Middeleeuwen, het
woord tapijt zonder onderscheid betrekking had op borduurwerk, tapijtwerk en
vloerkleden (Grand Larousse encyclopedique), het hedendaags gebruik ze niet
meer bijeenvoegt en de term tapijt thans
enkel wordt gebruikt voor de << geweven
stof op een horizontale oppervlakte, hetzij op de grond (vloertapijt), hetzij op
een tafel (tafeltapijt) (Grand Larousse
encyclopedique), zodat die term niet
meer slaat, en volgens de wetgever dus
niet kan slaan, op het kunsttapijtwerk
waarop de activiteit van (verweerster)
betrekking heeft ''• en dat << de betrekkelijke gelijkenis inzake hulpmiddelen, materialen en technieken tussen de activiteit van (verweerster) en die van een
tapijtfabrikant, het fundamentele verschil laat bestaan dat er is tussen het
maken van een kunstwerk en het vervaardigen van een produkt, en ertussen
geen ander verband kan doen ontstaan
dan het verband dat kan worden gelegd
tussen het schilderij van de kunstenaar
en het werk van de aannemer van schilderwerk of tussen het bewerken van
steen door de beeldhouwer en het houwen ervan door de werkman », beslist
dat verweerster niet ressorteert onder
het Paritair Comite voor de Textielnijverheid en het Breiwerk nr. 120, en bijgevolg de door eiser gevorderde bijdragen niet is verschuldigd,
terwijl, naar luid van artikel 1, § 1, l.a,
van het koninklijk besluit van 5 februari
1974 tot oprichting van sommige paritaire comites en tot vaststelling van hun
benaming en hun bevoegdheid, het Paritair Comite voor de Textielnijverheid en
het Breiwerk bevoegd is voor << de ondernemingen uit de volgende sectors, met

Nr. 376
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uitzondering van de ondernemingen die
ressorteren onder het paritair comite
voor de. textielnijverheid van het administratief arrondissement Verviers: (...),
weven van (...) tapijten en stoffen voor
stoffering, met de hand geknoopte tapijten, chenilletapijten, axminstertapijten,
mourzouck- en cocotapijten (... ) » enz.; uit
de bewoordingen van die beschrijving
niet kan worden afgeleid dat het enkel
zou gaan om het weven van vloer- of tafeltapijt, met uitsluiting van het weven
van kunsttapijtwerk, zodat het arrest,
dat, na te hebben vastgesteld dat een
van de activiteiten van verweerster bestaat in het weven van kunsttapijtwerk,
beslist dat die activiteit niet ressorteert
onder het Paritair Comite voor de Textielnijverheid en het Breiwerk, artikel 1,
§ 1, l.a, van het koninklijk besluit van 5
februari 1974 tot oprichting van sommige
paritaire comites en tot vaststelling van
hun benaming en hun bevoegdheid
schendt, daar deze bepaling het Paritair
Comite voor de Textielnijverheid en het
Breiwerk opricht voor aile ondernemingen wier activiteit bestaat in het weven
van tapijten en stoffen voor stoffering en
met de hand geknoopte tapijten, zonder
kunsttapijtwerk uit te sluiten :
Overwegende dat artikel 1, § 1,

La, van het koninklijk besluit van 5
februari 1974 een paritair comite
voor de textielnijverheid en het breiwerk opricht voor de ondernemingen van de volgende sectors : (... ) tapijten en stoffen voor stoffering,
met de hand geknoopte tapijten,
chenilletapijten, axminstertapijten,
mourzouck- en cocotapijten »;
Overwegende dat het arrest vaststelt << dat uit het dossier en onder
meer uit de door de inspectie (van
de sociale wetten) verrichte onderzoeken blijkt dat de activiteit van
(verweerster) bestaat : voor een
groot deel, in het klaarmaken van
een gemonteerd, getekend stramien
van tapijtwerk, met vermelding van
de kleurschakeringen, voor vrouwen
die voor persoonlijk gebruik en antspanning thuis tapijtwerken maken;
ten tweede, in het restaureren van
oud tapijtwerk; ten derde, in het
vervaardigen, op bestelling, aan de
hand van kartons van de kunstenaar, van een geweven kunstwerk »,
en oordeelt, zonder deswege te wor-
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den bekritiseerd, << dat die eerste
twee activiteiten klaarblijkelijk niet
behoren tot de bij dat koninklijk besluit bedoelde gevallen »;
Overwegende dat het arrest, na erop te hebben gewezen dat « in (voormeld) besluit nergens melding wordt
gemaakt van " kunsttapijtwerk " »,
wettig beslist dat verweerster voor
laatstbedoelde activiteit niet ressorteert onder het Paritair Comite voor
de Textielnijverheid en het Breiwerk;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
23 februari 1987 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - ·
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. De Gryse en van Heeke.

Nr. 376
2'

KAMER -

24 februari 1987

VOORLOPIGE HECHTENIS -

ONDERZOEKSGERECHT DAT TE BESLISSEN HEEFI'
OVER DE BEVESTIGING VAN EEN BEVEL TOT
AANHOUDING - CONCLUSIE VAN DE VERDACHTE TEN BETOGE DAT DE STRAFVORDERING NIET ONTVANKELIJK IS - REDENGEVING - BEGRIP EN GEVOLG.

Het onderzoeksgerecht dat, overeenkomstig art. 4 Wet Voorlopige Hechtenis
moet beslissen over de bevestiging van
een bevel tot aanhouding, is ertoe verplicht, wanneer de verdachte aanvoert
dat de strafvordering niet ontvankelijk
is, na te gaan, alvorens over het bestaan van schuldaanwijzingen te oordelen, of er aanwijzingen zijn van de
gegr ondheid van de door de verdach-
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te aangevoerde exceptie; door zijn oardel desaangaande treedt het onderzoeksgerecht niet in de beoordelingsmacht van de rechter ten grande en
bindt het de rechter ten grande niet
(1).
(CA'ITEEUW)
ARREST

(A.R. nr. 1163)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 december 1986 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;

Nr. 376

gepleegd in 1986 niet zouden kunnen
zijn opgeslorpt door de veroordeling in
het vonnis van 12 mei 1986, aangezien
dit vonnis niet alleen uitdrukkelijk
spreekt over dezelfde transacties met
Batterley Holdings Limited, maar ook
geen precieze definitie van het tijdsverbruik van de feiten heeft, doch integendeel, door het gebruik van het woord
« minstens aangeeft dat die feiten voortdurend sedert 1984 plaatsvonden, en nog
blijken plaats te vindem. 5. Het is duidelijk dat er tussen de feiten vermeld in
het vonnis van 12 mei 1986 en de feiten
thans ten laste gelegd aan eiser, en
waarvoor hij nu van zijn vrijheid is beroofd, eendaadse samenloop is, omdat de
gepleegde daad ontegensprekelijk valt
onder meer dan een strafbepaling en onder een samenloop van strafrechterlijke
incriminaties en kwalificaties. Het is ter
zake zelfs niet noodzakelijk dat het zou
gaan om misdrijven waarvan al de constitutieve bestanddelen dezelfde zouden
zijn en die zich zouden situeren in eenzelfde periode en op eenzelfde plaats
(Cass., 2 feb. 1970, R. W., 1969-1970, 1889;
Vanhoudt en Calewaert, Belgische strafrecht, 1976, nr. 1147). 6. Alwaar artikel 7
van de Grondwet de vrijheid van de persoon waarborgt en voorschrijft dat niemand kan worden vervolgd dan tenzij in
de gevallen die de wet bepaalt, waaromtrent hij alleen het voorwerp kan zijn
van een aanhoudingsbevel dat vanzelfsprekend ondergeschikt is aan de vervolgbaarheid van de tenlastelegging, is
het duidelijk dat de vrijheidsberoving
van eiser, op grand van feiten waarvoor
hij reeds definitief is veroordeeld bij
vonnis van 12 mei 1986, maar die thans
anders worden gekwalificeerd, volstrekt
ongegrond is. De voorziening in cassatie
is dan ook gegrond, wegens de schending van de vermelde wettelijke voorschriften :

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 7 van de Grondwet
en 65 van het Strafwetboek, en luidende
als volgt : 1. Bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brugge van 12 mei
1986 werd eiser veroordeeld tot een geldboete van 500 frank x 60, wegens het
onregelmatig aantrekken van openbare
spaargelden, namelijk « het solliciteren
van terugbetaalbare fondsen ter investering van Batterley Holdings Limited » en
« het aanbod van aandelen van Batterley
Holdings Limited », feiten gepleegd te
Brugge, minstens sinds februari 1984 tot
6 december 1985. 2. Op 8 december 1986
werd eiser van zijn vrijheid beroofd, verdacht van « oplichting ... te Brugge in
1984, 1985 en 1986 ... bedoeld als belegging in Batterley Holdings Limited ».
3. Het arrest is gemotiveerd op de overweging dat de feiten ten laste gelegd aan
eiser, en waarvoor hij thans is aangehouden, feiten betreffen van na de datum van 16 december 1985, weerhouden
in het voormelde vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brugge van 12 mei r
1986. 4. Het vonnis van 12 mei 1986 verOverwegende dat eiser aanvoerde
meldt echter precies dezelfde feiten, al- dat, nu de feiten waarop het tegen
daar gekwalificeerd als het onregelmatig hem uitgevaardigd bevel tot aanhouaantrekken van openbare spaargelden,
en thans gekwalificeerd als oplichting, ding betrekking heeft, ideeel samenook wat betreft de datum, en namelijk lopend zijn en dezelfde zijn als die
door de vermelding dat de feiten zich in waarvoor hij reeds bij in kracht van
de tijd situeren « minstens » sinds fe- gewij sde gegaan vonnis werd verbruari 1984 tot 6 december 1985 », waar- oordeeld, de thans ingestelde strafuit noodzakelijk moet volgen dat de vordering niet ontvankelijk is en het
rechter niet mocht verklaren dat feiten bevel tot aanhouding derhalve onwettig;
(1) Zie : Cass., 21 okt. 1974 (A.C., 1975, 246)
en 4 jan. 1977 (ibid., 1977, 479) en de noot 1,
get. R.H., onder Cass., 2 juli 1951 (Bull. en
Pas., 1951, I, 762), op biz. 762-763.

Overwegende dat dit verweer de
kamer van inbeschuldigingstelling,
die uitspraak doet over de bevesti-
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MING VAN DE MAATSCHAPPIJ - RECHTSPLEging van het tegen eiser uitgevaarGING - VERSLAG VAN EEN COMMISSIE BEdigde bevel tot aanhouding, ertoe
TREFFENDE HAAR OPTREDEN MET TOEPASverplicht, alvorens het bestaan van
SING VAN ART. 18 WET BESCHERMING MAATde schuldaanwijzingen te beoordeSCHAPPIJ - CASSATIEBEROEP.
len, na te gaan of er aanwijzingen
zijn van de gegrondheid van de door
de verdachte aangevoerde gegevens, 2° VOORZIENING IN CASSATIE
STRAFZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR
die ten deze zijn strafbaarheid zouVOOR CASSATIEBEROEP - BESCHERMING
den uitsluiten;
VAN DE MAATSCHAPPIJ- VERSLAG VAN EEN
Overwegende dat de kamer van
COMMISSIE BETREFFENDE HAAR OPTREDEN
MET TOEPASSING VAN ART. 18 WET BESCHERinbeschuldigingstelling, op grand
MING MAATSCHAPPIJ.
van de feitelijke gegevens die zij
vermeldt, oordeelt dat dit niet het
en 2" Het verslag van een commissie
geval is; dat die feitelijke beoorde- 1" tot
bescherming van de maatschappij
ling in de huidige stand van de
betreffende haar optreden met toepasrechtspleging, waar het onderzoekssing van art. 18 Wet Bescherming
gerecht enkel over het bestaan van
Maatschappij is niet vatbaar voor casaanwijzingen uitspraak doet en niet
satieberoep.
in de beoordelingsmacht van de
rechter ten grande treedt en derhal(ENCKELS)
ve deze niet bindt, onaantastbaar is;
Dat het middel, dat opkomt tegen
ARREST
de onaantastbare beoordeling van
(A.R.
nr. 1168)
de feiten door de rechter, niet ontvankelijk is;
HET HOF; - Overwegende dat de
En overwegende dat de substan- voorziening gericht is tegen het vertiEHe of op straffe van nietigheid slag van de commissie tot bescher
voorgeschreven rechtsvormen in ming van de maatschappij, ingesteld
acht zijn genomen en de beslissing bij de psychiatrische afdeling van
de gevangenis te Antwerpen, opgeovereenkomstig de wet is gewezen;
maakt op 16 oktober 1986, waarbij
wordt vastgesteld dat, met toepassing van artikel 18 van de wet op
het sociaal verweer, de commissie
zich naar de plaats van eisers interOm die redenen, verwerpt de nering heeft begeven en waarin
voorziening; veroordeelt eiser in de wordt geacteerd dat eiser « verkosten.
klaart niet te willen verschijneit
24 februari 1987 - 2' kamer - Voorzit- voor de commissie gehecht aan de
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter gevangenis te Antwerpen »;
- Verslaggever : de h. D'Haenens - GeOverwegende dat dit verslag geen
lijkluidende conclusie van de h. Tille- beslissing is in de zin van de artikekaerts, advocaat-generaal - Advocaat: len 608 en 609 van het Gerechtelijk
mr. E. Mewissen, Brugge.
Wetboek en derhalve niet vatbaar is
voor cassatieberoep;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Nr. 377

2' KAMER - 24 februari 1987
1° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER-

-r r

Om die redenen, zonder acht te
slaan op eisers memorie, die niet de
ontvankelijkheid van de voorziening
betreft, Verwerpt de VOOrziening.

HOF VAN CASSATIE

840

24 februari 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal.

Nr. 378
2' KAMER - 24 februari

1987

1° BESCHERMING VAN DE
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT

MAAT-

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- RECHTSPLEGING - ADVIES VAN EEN COMMISSIE VERSTREKT AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE BETREFFENDE EEN VERZOEK VAN DE GEINTERNEERDE TOT OVERHEVELING VAN ZIJN DOSSIER NAAR EEN ANDERE COMMISSIE - CASSATIEBEROEP.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR
VOOR CASSATIEBEROEP BESCHERMING
VAN DE MAATSCHAPPIJ- ADVIES VAN EEN
COMMISSIE VERSTREKT AAN DE MINISTER
VAN JUSTITIE BETREFFENDE EEN VERZOEK
VAN DE GEINTERNEERDE TOT OVERHEVELING VAN ZIJN DOSSIER NAAR EEN ANDERE
COMMISSIE.
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Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de commissie door
de minister van Justitie werd aangezocht om advies uit te brengen omtrent een verzoek van eiser, gericht
aan de minister van Justitie, om
« overgeheveld te worden naar de
commissie te Leuven »;
Overwegende dat de bestreden beslissing zegt : « Gezien uit geen enkel stuk, dat ter beschikking van de
commissie werd gesteld, blijkt dat
betrokkene bindingen heeft met het
arrondissement Leuven, wordt de
vraag voor overheveling afgewezen »;
Overwegende dat, spijts de gebruikte term « Beslissing » bovenaan bedoelde akte, het in werkelijkheid gaat, niet om een beslissing
van de commissie, maar enkel om
een antwoord van de commissie op
de vraag om advies tot haar gericht
door de minister van Justitie;
Overwegende dat dit advies geen
beslissing is in de zin van de artikelen 608 en 609 van het Gerechtelijk
Wetboek en derhalve niet vatbaar is
voor cassatieberoep;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

1° en 2° Het advies door een commissie

tot bescherming van de maatschappij
verstrekt aan de minister van Justitie
betreffende een verzoek van de gefnterneerde tot overheveling van zijn
dossier naar een andere commissie is
niet vatbaar voor cassatieberoep.

(ENCKELS)
ARREST

Om die redenen, zonder acht te
slaan op eisers memorie die niet de
ontvankelijkheid van de voorziening
betreft, verwerpt de voorziening.
24 februari 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal.

(A.R. nr. 1171)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 1 december 1986
gewezen door de commissie tot bescherming van de maatschappij, ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de hulpgevangenis te Leuven;

Nr. 379
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SLAGEN EN VERWONDINGEN, DODEN - OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN

Nr. 379

HOF VAN CASSATIE

SLAGEN EN VERWONDINGEN - BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF - OPZETTELIJKE
DAAD - BEGRIP.

De artt. 392 en 398 Sw., die handelen
over het opzettelijk toebrengen van lichamelijke letsels, zijn van toepassing
op de opzettelijke gewelddaden, ongeacht de drijfveer ervan en zelfs als de
dader de erdoor veroorzaakte schade
niet heeft gewild (1).
(NOEL T. NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN, SCHLIT)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5615)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 november 1986
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen Jacqueline Noel, beklaagde, ingestelde strafvordering :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 398, 399 en 400 van het Strafwetboek,
doordat het arrest de telastlegging van
opzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen bewezen verklaart,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest
niet antwoordt op de conclusie waarin eiseres weliswaar toegaf dat er werkelijk
ruzie was geweest, maar ontkende verweerder met opzet te hebben verwond;
het arrest derhalve niet regelmatig met
redenen is omkleed;
tweede onderdeel, het enkele feit dat
toegegeven wordt dat er een ruzie is geweest terwijl het onzeker is wie de ruzie
heeft uitgelokt, op zich geen afdoende
bewijs oplevert voor de aanwezigheid
van het bijzonder opzet dat voor de bewezenverklaring van het misdrijf opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen wordt vereist; het arrest derhalve
de artikelen 398 tot 400 van het Strafwetboek schendt :
Overwegende dat, volgens de bewoordingen van het arrest, « ver(1) Zie Cass., 15 dec. 1981, A.R. nr. 6758
(A.C, 1981-82, nr. 253).
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dachte, ofschoon zij de tegen haar
aangevoerde feiten betwist, niettemin toegeeft dat het tussen haar en
Schlit Gilbert tot een hevige ruzie
was gekomen », dat laatstgenoemde
<< verklaart dat tijdens die ruzie verdachte een grote staande asbak
vastgegrepen en hem daarmee geslagen heeft, hetgeen door zijn dochter Nathalie bevestigd wordt, dat
Schlit Gilbert na die vechtpartij
waarbij hij gewond raakte, dezelfde
nacht nog in het ziekenhuis werd
opgenomen, dat de beweringen van
verdachte niets afdoen aan de voorgaande gegevens waaruit blijkt dat
Schlit Gilbert gewond werd tijdens
een vechtpartij met verdachte, hetgeen een afdoende bewij s oplevert
dat zij wel degelijk verwondingen
aan laatstgenoemde heeft toegebracht »;
Dat het arrest met die vaststellingen antwoordt op de conclusie van
eiseres en de beslissing volgens welke eiseres opzettelijk slagen of verwondingen heeft toegebracht aan
verweerder, hiermee voldoende naar
recht verantwoordt, nu artikel 398
van het Strafwetboek van toepassing is op opzettelijke gewelddaden,
ongeacht de drijfveer ervan en zelfs
als de dader de veroorzaakte schade
niet gewild heeft;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantHHe 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
door de verweerders, burgerlijke
partijen, tegen eiseres, beklaagde,
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen:
Overwegende dat het arrest aan
de verweerders een provisionele vergoeding toekent, een deskundige
aanwijst en de zaak sine die verdaagt; dat die beslissingen, nu ze
geen uitspraak do~;m over een bevoegdheidsgeschil, . . voorbereidende
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beslissingen en beslissingen van onderzoek zijn in de zin van artikel
416 van het Wetboek van Strafvordering;
Dat de voorziening voorbarig en
derhalve niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
25 februari 1987 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. E. Anciaux de
"'aveaux, Namen.

BESLISSING - MIDDEL TEGEN DE OP DE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING GEWEZEN
BESLISSING.

5° CASSATIEMIDDELEN -

NIEUW MIDDEL - STRAFZAKEN - VOOR HET EERST
VOOR HET HOF AANGEVOERD MIDDEL WAARBIJ AAN HET HOF VAN ASSISEN WORDT VERWETEN HET WOORD TE HEBBEN VERLEEND
AAN DE GETROFFENE ALS BURGERLIJKE
PARTIJ, TERWIJL ENKEL DE STRAFVORDERING NOG AANHANGIG WAS.

6° HOF VAN ASSISEN -

VOORZITTER
VAN HET HOF- DISCRETIONAIRE MACHTBEOORDELING VAN DE NOODZAAK VAN AANVULLENDE AANSPORINGEN - REDENGEVING.

7° HOF VAN ASSISEN -

SAMENSTELLING VAN DE JURY - WRAKING VAN GEZWORENEN - VERSCHEIDENE BESCHULDIGDEN
- ART. 250 GER.W. - ORDE VAN DE WRAKINGEN.

1° Art. 121 Ger.W. laat het aan de voor-
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1° HOF VAN ASSISEN -

SAMENSTELLING VAN HET HOF- AANWIJZGING VAN DE
ASSESSOREN DOOR DE VOORZITTER VAN DE
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG- ART. 121
GER.W. - DRAAGWIJDTE.

2° HOF VAN ASSISEN -

OPENBAAR MINISTERIE - OPDRACHT DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL GEGEVEN AAN EEN MAGISTRAAT VAN EEN PARKET VAN DE PROCUREUR DES KONINGS, DIE WAS AANGEWEZEN
OM HET AMBT VAN OPENBAAR MINISTERIE
UIT TE OEFENEN BIJ HET PARKET-GENERAAL
- WETTIGHEID.

zitter van de rechtbank van eerste
aanleg over te oordelen welke aanwijzingen van assessoren bij het hot van
assisen de rechtsbedeling het best
kunnen waarborgen; wanneer de voorzitter niet de oudstbenoemde magistraten aanwijst, hoeft hij niet vast te stellen dat ze verhinderd zijn (1).
2° en 3° Krachtens de artt. 149 en 326

Ger. W. kan de procureur-generaal bij
het hof van bemep een magistraat van
een parket van de procureur des Konings van zijn rechtsgebied, die is aangewezen om tijdelijk het ambt van
openbaar ministerie waar te nemen bij
het parket-generaal, opdracht geven
om het ambt van openbaar ministerie
uit te oefenen bij het hof van assisen
(2).
4° Niet ontvankelijk is het cassatiemid-

3° OPENBAAR MINISTERIE-

HOF VAN
ASSISEN - OPDRACHT DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL GEGEVEN AAN EEN MAGISTRAAT VAN EEN PARKET VAN DE PROCUREUR DES KONINGS, DIE WAS AANGEWEZEN
OM HET AMBT VAN OPENBAAR MINISTERIE
UIT TE OEFENEN BIJ HET PARKET-GENERAAL
- WETTIGHEID.

4° CASSATIEMIDDELEN -

MIDDEL ZONDER VERBAND MET DE BESTREDEN BESLISSING - STRAFZAKEN - VOORZIENING ENKEL GERICHT TEGEN DE DOOR HET HOF VAN
ASSISEN OP DE STRAFVORDERING GEWEZEN

del tegen de door het hof van assisen
op de burgerlijke rechtsvordering gewezen beslissing, als de voorziening
enkel tegen de beslissing op de strafvordering is ingesteld (3).
(1) Cass., 21 feb. 1979 (A.C., 1978-79, n7) en
19 sept. 1984, A.R. nr. 3806 (ibid., 1984-85,
nr. 53).

(2) Zie Cass., 1 okt. 1986, A.R. nr. 5253
(A.C., 1986-87, supra, nr. 61).
(3) Cass., 22 okt. 1986,
(A.C., 1986-87, nr 117).
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5" Niet ontvankelijk is het voor het eerst

voor het Hof aangevoerde middel
waarin aan het hof van assisen verweten wordt dat het woord werd verleend
aan de getroffene als burgerlijke partij, terwijl na de verwijzing door het
Hof van Cassatie enkel nog de strafvordering bij het hof aanhangig was
(4).

6" De voorzitter van het hof van assisen
oordeelt alleen en in geweten of een
door de beschuldigde gevraagde onderzoeksdaad nuttig is om de waarheid
aan de dag te brengen; hij behoeft de
redenen van zijn weigering niet op te
geven en uit de verklaring die hij ervoor geeft, valt geen misbruik van zijn
discretionaire macht af te leiden (5).
7" Ingeval de beschuldigden over de wra-

king van de gezworenen niet overeenkomen, vereist art. 250 Ger. W. niet dat
het aantal wrakingen waarop alle beschuldigden samengenomen recht hebben, gelijkelijk onder hen verdeeld
wordt, en verbiedt dat artikel niet dat
een enkele beschuldigde bijvoorbeeld
v1jf van de zeven gezworenen wraakt
(6).

(MASSARD, DAVENNE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5632)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 december 1986 op
(4) Cass., 7 jan. 1986,
(A.C., 1985-86, nr. 293).
(5) Cass., 18 juli 1985,
(A.C., 1984-85, nr. 661).

A.R.
A.R.

nr.
nr.

44
9708

(6) Op grond van de door de eisers aangevoerde middelen en van het proces-verbaal betreffende de samenstelling van de jury heeft
het Hof aileen maar beslist dat de wraking
van vijf gezworenen door een van de twee beschuldigden die door het lot was aangewezen,
wettig was, ofschoon de andere beschuldigde
slechts twee wrakingen heeft verricht. Uit de
aan het Hof voorgelegde stukken kon niet
worden opgemaakt of de niet uitgelote beschuldigde met de wraking van twee gezworenen had moeten wachten tot de andere beschuldigde aile door hem gewenste wrakingen
had verricht, dan wei of hij twee gezworenen
had kunnen wraken ofwel omdat de andere
beschuldigde dat recht had verzaakt, ofwel
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verwijzing gewezen door het Hof
van Assisen van de provincie Namen;
Gelet op het door het Hof op 1 oktober 1986 gewezen arrest (7);
Overwegende dat, ten gevolge van
een verschrijving die blijkt uit de
gedingstukken, de door de eiser
Massard ondertekende verklaring
van voorziening vermeldt dat het bestreden arrest is gewezen op 5 december 1986;
Overwegende dat de voorzieningen enkel gericht zijn tegen de beslissingen op de strafvordering;
I. Op de voorziening van Alain
Davenn~:

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 121 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen met
betrekking tot de rechtspleging voor het
Hof van Assisen te Namen de rechters
Chantal Bourgeois en Marie-Cecile Matagne aangewezen heeft tot assessoren,
zonder zijn beschiltking van 10 oktober
1986 nader met redenen te omkleden,
terwijl artikel 121 van het Gerechtelijk
Wetboek bepaalt dat • de assessoren
voor iedere zaak worden aangewezen
door de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg in de zetel waarvan de assisen worden gehouden, onder de
oudstbenoemde ondervoorzitters en rechters in die rechtbank »; de wetgever zich
dus duidelijk heeft uitgesp.oken: de assessoren moeten worden gekozen onder
de oudstbenoemde ondervoorzitters en
rechters; die bezorgdheid van de wetgever niet het resultaat is van een toevallige tekstredactie, maar aan een klaarblijkelijke ratio legis beantwoordt : rekening
houdend met het belang van de zaak en
de belangrijkheid van de straffen waartoe ze aanleiding kan geven; het, gelet
hierop, een vereiste is dat de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg zijn
beschikking met redenen omkleedt en in
voorkomend geval vaststelt dat de aangewezen assessoren de oudstbenoemde
maar om dienstredenen verhinderde

l-----------------o~dat hij zelf tot tweemaal toe de mogelijkheld had gekregen om zulks te doen v66r de
andere beschuldigde, die in ieder geval als eerste een wraking had kunnen verrichten.
(7) A.R. nr 5253, supra, nr 61
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rechters van die rechtbank vervangen, of
rechters zijn die, ten gevolge van de wettelijke verhindering van de voorzitter en
van de blijkens de tabel oudst in dienst
zijnde ondervoorzitters en rechters, geroepen zijn om zitting te nemen; een gelijkaardig vereiste reeds bestond v66r
het Gerechtelijk Wetboek en het Hof van
Cassatie dit op grond van gelijksoortige
teksten gesanctioneerd heeft op 16 december 1901, 4 november 1919, 22 september 1925 en 22 september 1925; niemand kan worden afgetrokken van de
rechter die de wet hem toekent, wat des
te meer waar is nu de wetgeving met
een klaarblijkelijke ratio legis op duidelijke wijze tot uitdrukking heeft gebracht
dat de assessoren zouden worden aangewezen onder de oudstbenoemde ondervoorzitters en rechters in de rechtbank;
het is van belang, opdat de wettekst niet
alle betekenis zou verliezen en de duidelijk uitgesproken wil van de wetgever
niet zou worden miskend, dat bet hof
van assisen zou worden samengesteld uit
de oudstbenoemde rechters met meer ervaring; de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg, wanneer zijn keuze
naar andere magistraten uitgaat, op zijn
minst moet bevestigen dat de rechters
die wettelijk geroepen zijn om zitting te
nemen, verhinderd zijn om aldus aan te
tonen dat de beginselen die hem bij zijn
keuze moeten leiden, in acht genomen
zijn overeenkomstig de wil van de wetgever; bet gevaar groot is, indien niet een
minimum aan redengeving vereist wordt
en indien een afwijkende keuze niet afhankelijk gesteld wordt van de voorafgaande vaststelling dat de wettelijk aangewezen rechter verhinderd is, dat men
de voorzitters van de rechtbanken van
eerste aanleg volledig en gewoonlijk zal
zien afwijken van de wil van de wetgever en als bet ware automatisch, tegen
de wil van de wetgever in, de jongstbenoemde rechters van de tabel zal zien
aanwijzen; de aanwijzing van andere
dan de in de wettekst aangeduide rechters niet de regel maar de uitzondering
moet zijn en dit slechts zo zal kunnen
zijn als een motiveringsplicht wordt opgelegd voor elke beslissing waarbij andere dan de oudstbenoemde ondervoorzitters of rechters worden aangewezen:

Overwegende dat artikel 121 van
het Gerechtelijk Wetboek, dat enkel
bepaalt dat de assessoren voor iedere zaak door de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg worden
aangewezen ... « onder de oudstbe-
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noemde ondervoorzitters en rechters
in die rechtbank », het aan de beoordeling van de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg in de
zetel waarvan de assisen worden gehouden, overlaat om de aanwijzingen te verrichten die, gelet op de behoeften van de dienst zowel in het
hof van assisen als in de rechtbank,
de rechtsbedeling het best zullen
waarborgen;
Dat bijgevolg de voorzitter van de
rechtbank, als hij niet de oudstbenoemde rechters aanwijst, niet ertoe
gehouden is vast te stellen dat ze
verhinderd zijn;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 149 van bet Gerechtelijk Wetboek,
doordat de procureur-generaal bij het
Hof van Beroep te Luik, bij beschikking
van 10 oktober 1986, mevrouw Mottet,
substituut-procureur des Konings te Aarlen, heeft aangewezen om bet ambt van
openbaar ministerie uit te oefenen bij
het Hof van Assisen te Namen,
terwijl artikel149 van bet Gerechtelijk
Wetboek duidelijk bepaalt dat « bet ambt
van openbaar ministerie bij bet hof van
assisen wordt uitgeoefend door de procureur-generaal; hij deze bevoegdheid kan
opdragen aan een lid van bet parket-generaal of van het parket van de procureur des Konings in wiens zetel de assisen worden gehouden »; de wetgever zich
andermaal duidelijk heeft uitgedrukt : de
wettekst aan bet parket-generaal niet de
mogelijkheid toekent een lid van een
parket van de procureur des Konings in
het rechtsgebied van bet hof van beroep
af te vaardigen, maar die mogelijkheid
beperkt tot een lid van bet parket van de
procureur des Konings in wiens zetel de
assisen worden gehouden; de procureurgeneraal ten deze zijn beschikking heeft
gegrond op artikel 326 van bet Gerechtelijk Wetboek dat het geven van opdrachten aan leden van een parket bij een ander parket binnen het rechtsgebied toestaat; artikel 326 van het Gerechtelijk
Wetboek dat opdrachten van leden van
een parket bij een ander parket mogelijk
maakt, moet worden samengelezen met
de artikelen 98 en 99 van bet Gerechtelijk Wetboek, op grond waarvan rechters
van een rechtbank van eerste aanleg opdrachten kunnen vervullen in een andere rechtbank; de .artikelen 98 en 99 bij-

Nr. 380

HOF VAN CASSATIE

voorbeeld niet mogen worden toegepast
op de rechtspleging voor het hof van assisen, vermits in dat geval de algemene
bepalingen moeten wijken voor bijzondere bepalingen, ten deze artikel 122 van
het Gerechtelijk Wetboek; het Hof van
Cassatie daaraan duidelijk heeft herinnerd in het arrest van 1 oktober 1986 (in
zake eiser en de medebeschuldigde Massard, dat gevolgd is op het arrest van 15
mei 1986 van het Hof van Assisen te Luxemburg); hetzelfde geldt voor de opdrachten van leden van een parket bij
een ander parket; de gewone bepalingen
van artikel 326 van het Gerechtelijk Wethoek niet mogen worden toegepast op de
rechtspleging voor het hof van assisen,
vermits in dat geval een bijzondere bepaling van kracht is, namelijk artikel149
van het Gerechtelijk Wetboek:
Overwegende dat het arrest vermeldt dat de akte van beschuldiging
op 3 november 1986 in het Frans is
opgemaakt door mevrouw Fran~;oise
Mottet, substituut-procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Aarlen, afgevaardigd bij
het parket-generaal om er het ambt
van openbaar ministerie in deze
zaak waar te nemen bij beschikking
van 10 oktober 1986 van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik, waarvan zij voorlezing
heeft gegeven;
Overwegende dat met toepassing
van artikel 326 van het Gerechtelijk
Wetboek de procureur-generaal bij
het Hof van Beroep te Luik gemachtigd is om, wanneer de behoeften
van de dienst het rechtvaardigen,
een magistraat van het parket van
de procureur des Konings van zijn
rechtsgebied, opdracht te geven om
het ambt van openbaar ministerie
tijdelijk waar te nemen bij een ander parket van hetzelfde rechtsgebied en, derhalve, bij het parket-generaal;
Overwegende dat krachtens artikel 149 van genoemd wetboek de
procureur-generaal die het ambt van
openbaar ministerie uitoefent bij
het hof van assisen, een lid van het
parket-generaal en derhalve een magistraat van een parket van de procureur des Konings van zijn rechtscgebied- die is aangewezen_ .om tijde-
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lijk het ambt van openbaar ministerie waar te nemen bij het parket-generaal, opdracht kan geven om het
ambt van openbaar ministerie uit te
oefenen bij het hof van assisen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
miskenning van het beginsel van het gezag van het rechterlijk gewijsde,
doordat de burgerlijke partij tot de debatten voor het Hof van Assisen te Namen is toegelaten, in haar uiteenzetting
is gehoord en haar aanstelling ontvankelijk is verklaard,
terwijl de burgerlijke rechtsvordering
door het Hof van Assisen te Luxemburg
ontvankelijk en gegrond verklaard was;
de door Davenne en Massard tegen het
arrest van het Hof van Assisen te Luxemburg ingestelde cassatieberoepen enkel gericht waren tegen het strafrechtelijk gedeelte en enkel de strafrechtelijke
beschikkingen van het arrest betroffen;
het arrest van het Hof van Assisen te
Luxemburg bijgevolg, wat de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de burgerlijke rechtsvordering betreft, onverkort bleef bestaan; de burgerlijke partij
dus niet kon optreden in de te Namen
heropende debatten, nu enkel het strafrechtelijk gedeelte opnieuw ter discussie
werd gesteld en het gezag van gewijsde
van het civielrechtelijk gedeelte behouden bleef; de eiser Davenne erbij belang
heeft het middel op te werpen, vermits
tijdens de debatten voor het Hof van Assisen te Namen het woord is verleend
aan de burgerlijke partij, die bijgevolg
opnieuw de gelegenheid heeft verkregen
om de stelling van de verdediging te
weerspreken; het proces-verbaal van de
terechtzitting van 2 december 1986 vermeldt dat aan de burgerlijke partij « akte is verleend » van haar stelling; het
nergens aangeeft dat hierover het woord
is verleend aan het openbaar ministerie
en aan de beschuldigden :

Overwegende dat het middel, dat
is aangevoerd tegen de beslissing op
de tegen eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, in zoverre het aan
het hof van assisen verwijt de stelling als burgerlijke partij ontvankelijk te hebben verklaard, geen verband houdt met de bestreden besllssing en derhalve niet ontvankelijk

is;
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OveiWegende dat voor het overige
het middel aan het Hof van Assisen
te Namen veiWijt dat het de burgerlijke partij heeft laten deelnemen
aan de debatten voor het Hof, dat
het die partij in haar uiteenzetting
heeft gehoord en haar aldus opnieuw de gelegenheid heeft gegeven
om de stelling van de verdediging te
weerspreken met miskenning van
het recht van verdediging;
OveiWegende dat het proces-verbaal van de op 2 december 1986
door het Hof van Assisen te Namen
gehouden terechtzitting vaststelt dat
« Mr. C. Sartini, advocaat bij de balie te Brussel, plaatsneemt op de
bank van de burgerlijke partij en de
bij dit proces-verbaal gevoegde conclusie indient bij het hof; nu de ontvankelijkheid van de burgerlijke
rechtsvordering niet wordt betwist,
de voorzitter daarvan akte heeft verleend » en dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 4 december J986 zich beperkt tot de vaststelling <tat« Mr. C. Sartini, advocaat, is
gehoord in zijn middelen voor de
burgerlijke partij »;
OveiWegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser voor het
hof van assisen heeft aangevoerd
dat zijn recht van verdediging door
het optreden van de burgerlijke partij misk.~nd was;
Dat het middel niet voor de eerste
maal voor het Hof kan worden aangevoerd; dat het derhalve in zoverre
nieuw en niet ontvankelijk is;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 6 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
doordat de voorzitter van het hof van
assisen, ondanks het schrijven van 28
oktober 1986 waarin eiser de voorzitter
van het Hof van Assisen te Namen herinnerd had aan de gegevens van het dossier, alsook aan de duistere en niet opgehelderde punten van het onderzoek en
waarin hij verzocht had om een aantal
aanvullende onderzoeksdaden die volgens hem dlenstig waren om achter de
waarheid te komen en dle konden bevolen worden krachtens de discretionaire
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macht waarover de voorzitter van het
hof van assisen beschikt, het na inzage
van het dossier niet nodig oordeelde
nieuwe verhoren of onderzoeksdaden te
bevelen,
terwijl, zo het een regel van goede
rechtsbedeling is dat de verdediging niet
een gelijklopend recht van onderzoek
uitoefent, maar dat alle dienstige onderzoeksdaden door de bevoegde instanties
worden verricht, uit de beginselen van
artikel 6.3, d, van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden logisch
volgt dat een passend gevolg zou worden
gegeven aan de verzoeken tot het verrichten van onderzoeksdaden, wanneer
die ter zake dienend en dienstig schijnen
te zijn voor de ontdekking van de waarheid en het begrip « discretionaire
macht >> om al dan niet aanvullende onderzoeksdaden te verrichten, uiteraard
in overeenstemming moet worden gebracht met de beginselen van een verdrag dat in het nationale recht een beginsel, op de naleving waarvan het Hof
dient toe te zien, invoert, namelijk het
recht van de beschuldigde om de gegevens a decharge te doen onderzoeken onder dezelfde voorwaarden als de gegevens a charge :

OveiWegende dat de voorzitter
van het hof van assisen, wanneer
hij van zijn discretionaire macht gebruik maakt, aileen en in geweten
oordeelt of een door de beschuldigde
gevorderde maatregel dienstig kan
zijn om achter de waarheid te komen; dat hij, wanneer hij van het tegendeel is overtuigd, niet de plicht
heeft de gronden van zijn weigering
op te geven of daarvan akte te verlenen;
Dat bijgevolg, wanneer de voorzitter het niettemin nodig oordeelt de
gronden van zijn weigering op te geven, uit die toelichting geen misbruik van zijn discretionaire macht
kan worden afgeleid, aangezien ze
enkel van belang is voor de redengeving van zijn beslissing;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 250 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat de voorzitter, nu de beschuldigden niet overeengekomen waren over
de te verrichten wrakingen, tot loting is
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overgegaan; op grond van die loting vijf
wrakingen werden verricht door de verdediging van Davenne en twee door de
verdediging van Massard,

terwijl de voorzitter, in het geval dat
de beschuldigden niet overeengekomen
zijn: 1" de namen van de beschuldigden
moet uitloten ten einde de orde te regelen waarin ze hun wrakingsrecht moeten
uitoefenen; 2" het aantal te verrichten
wrakingen moet delen door het aantal
beschuldigden; 3" erop moet toezien dat
ieder van hen enkel de hem toekomende
wrakingen verricht en niet de wrakingen
waarop zijn medebeschuldigden recht
hebben:

Overwegende dat het proces-verbaal van de op de terechtzitting van
1 december 1986 verrichte samenstelling van de jury, dat geen van de
beschuldigden van valsheid heeft
beticht, na te hebben aangestipt dat
de bus met de voor de samenstelling
van de rechtsprekende jury vereiste
namen van de werkende gezworenen de namen bevatte van de door
artikel 245 van het Gerechtelijk
Wetboek voorgeschreven 28 gezworenen, dat de beschuldigden en het
openbaar ministerie 7 gezworenen
konden wraken en dat de beschuldigden voorrang hadden bij de uitoefening van het wrakingsrecht, vermeldt: « op vraag van de voorzitter
verklaren de beschuldigden dat ze
hun advocaten opgedragen hebben
om de bovengenoemde wrakingen te
verrichten; aangezien de beschuldigden over dat punt niet overeengekomen zijn, regelt de voorzitter, met
toepassing van de artikelen 249 tot
251 van het Gerechtelijk Wetboek,
bij loting de orde waarin zij voor iedere gezworene kunnen wraken; het
lot de beschuldigde Davenne Alain
als eerste he eft aangewezen; mr.
Denis, advocaat, raadsman van de
beschuldigde, Davenne wraakt als
eerste : Genette Gabriel (E-23), Bertiaux Gerard (E-21), Simon Yvette
(E-14), Bouffioux Paulette (E-15) en
Vanthorre Christian (EOll); mr. P.
Darge, advocaat, raadsman van de
beschuldigde Massard, wraakt Fagot
Ernest (E-19), Masson Maxime
(E-16) »;
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Overwegende dat uit die vermeldingen blijkt dat, bij ontstentenis
van onderling akkoord tussen de
twee beschuldigden nopens de uitoefening van hun wrakingsrecht, de
voorzitter van het hof van assisen,
zonder artikel 250 van het Gerechtelijk Wetboek te schenden, bij loting
de orde heeft geregeld waarin de beschuldigden voor iedere gezworene
konden wraken, in welk geval de
door een enkele beschuldigde gewraakte gezworenen gewraakt zijn
voor allen totdat de zeven wrakingen geheel hebben plaatsgehad; dat
uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet volgt dat de
orde waarin de beschuldigden hun
wrakingsrecht moesten uitoefenen
op een andere dan de wettelijke wijze is vastgesteld;
Dat het middel in dat opzicht niet
kan worden aangenomen;
Overwegende dat, voor het overige, uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, niet blijkt dat
eiser die, na van zijn wrakingsrecht
gebruik te hebben gemaakt, verweer
over de zaak zelf heeft gevoerd,
voor het hof van assisen heeft aangevoerd dat zijn recht van verdediging bij de uitoefening van zijn wrakingsrecht was miskend;
Dat het middel, wat dat betreft,
niet voor de eerste maal voor het
Hof kan worden opgeworpen; dat
het derhalve nieuw en 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;
II. Op de voorziening van Gerard
Massard:
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 250 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat de beschuldigden reeds v66r
de opening van de zitting de voorzitter
van het Hof van Assisen van de provincie Namen lieten weten dat ze niet overeengekomen waren over de te verrichten
wrakingen en dat bijgevolg toepassing
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moest worden gemaakt van artikel 250
van het Gerechtelijk Wetboek; dat, nu de
beschuldigden het onderling niet eens
geworden waren over de te verrichten
wrakingen, de voorzitter is overgegaan
tot een loting op grond waarvan is beslist dat de beschuldigde Davenne het
recht zou hebben bij voorrang en voor
de gehele duur van de samenstelling van
de jury, alleen, de wrakingen te doen;
dat Massard alleen in het geval dat de
beschuldigde Davenne geen wrakingen
zou verrichten, zijn wrakingsrecht mocht
uitoefenen; dat aldus slechts twee wrakingen werden verricht door de raadsman van Massard, terwijl de raadsman
van Davenne de gelegenheid kreeg om
er vijf te verrichten,

terwijl de voorzitter zodoende een verkeerde toepassing gemaakt heeft van artikel 250 van het Gerechtelijk Wetboek;
de voorzitter immers, in het geval dat de
beschuldigden niet overeenkomen : 1• de
namen van de beschuldigden moet uitloten ten einde de orde te regelen waarin
ze hun wrakingsrecht moeten uitoefenen; 2" het aantal te verrichten wrakingen moet delen door het aantal beschuldigdr.. n; 3" erop moet toezien dat ieder
van h~·n enkel de wrakingen verricht die
hem toekomen en niet die waarop zijn
medebeschuldigden recht hebben; in het
geval dat het aantal wrakingen niet gelijk kan worden verdeeid, het resterende
aantal ten goede komt aan de eerste
aangewezene; als de eerst aangewezen
beschuldigde niet wraakt, de voorzitter
zich tot de volgende wendt en zo verder;
de beschuldigde Massard ten deze ten
minste rPcht had op drie wrakingen terV'iijl enkel het lot moest uitwijzen aan
wie de zevende wraking zou toekomen,
aangezien ieder van de beschuldigden
wettig recht had op drie wrakingen; immers, in het geval dat het aantal te verrichten wrakingen niet juist deelbaar is
door het aantal beschuldigden, de eerste
door het lot aangewezen beschuldigden,
ieder, recht hebben op een wraking meer
totdat de resterende wrakingen volledig
hebben plaatsgehad; de beschuldigde
Massard ten deze enkel twee wrakingen
heeft mogen verrichten, terwijl de medebeschuldigde Davenne recht heeft gehad
op vijf wrakingen; artikel 250 van het
Gerechtelijk Wetboek dus is geschonden,
zodat er grond bestaat tot cassatie :

Overwegende dat, enerzijds, uit de
stukken waarop bet Hof vermag
acht te slaan, niet blijkt dat, zoals
bet middel stelt, de voorzitter van
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bet hof van assisen heeft beslist dat
de beschuldigde Davenne bet recht
zou hebben bij voorrang en voor de
gehele duur van de samenstelling
van de jury, aileen, de wrakingen te
doen;
Dat bet middel in dat opzicht feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, anderzijds, bet
middel, op de gronden die staan
aangegeven in bet antwoord op het
vijfde door de eiser Davenne tot staving van zijn voorziening aangevoerde middel, niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers,
ieder van hen, in de kosten van hun
voorziening.
25 februari 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter "'-- Verslaggever : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de
h. Piret, advocaat-generaal - Advccaten : mrs. Ph. Darge, Aarlen, en A. Denis, Aarlen.
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1• Inzake directe belastingen moe ten het
aanslagbiljet of de kennisgeving van
aanslag aile vermeldingen bevatten die
nodig zijn om het bestaan van een regelmatige uitvoerbare titel kenbaar te
maken en de belastingplichtige in
staat te stellen een bezwaar in te dienen (1).
2" Bij gebreke van bewijs aangaande de

verzending van het aanslagbiljet aan
de belastingplichtige, doet de kennisgeving aan de belastingplichtige van
een betalingsbevel, dat gelijkstaat met
de kennisgeving van aanslag, de bij
art. 272 W:I.B. bepaalde termijn van
zes maanden ingaan, waarbinnen het
bezwaarschrift op straffe van verval
moet worden ingediend (2).
(LALOUX
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F 791 F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 6 november 1985 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 272 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
en, voor zoveel nodig, 208, 304, 305, 319
van hetzelfde wetboek, 180, 181 van het
koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot
uitvoering van hetzelfde wetboek en 4,
tweede lid, van het koninklijk besluit
van 28 augustus 1926 houdende toepassing van een verhogingscoefficient op de
te laat betaalde rechtstreekse belastingen en daarmee gelijkgestelde taksen,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat het geschil betrekking heeft
op de aanslagen in de personenbelasting
voor de belastingjaren 1978 en 1979, die
respectievelijk zijn opgenomen onder de
artikelen 125009 en 126157 van de kohieren voor de stad Luik, « dat de ontvankelijkheid van het bezwaarschrift (tegen
die aanslagen), dat op 28 februari 1983
op het bestuur is ontvangen, in het geding is; ... dat het bestuur immers dat
{1) Cass., 10 april 1975 (A.C., 1975, 875).
(2) Zie Cass., 21 april 194 7 (Bull. en
Pas., 1947, I, 173) en 11 maart 1958 {ibid., 1958,
I, 766).
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bezwaarschrift heeft afgewezen omdat
het te laat is ingediend, buiten de termijn bepaald bij artikel 272 van het Wethoek van de lnkomstenbelastingen, die,
volgens het bestuur, op 29 juli 1981, datum van de verzending van de aanslagbiljetten, begon te !open en op 30 april
1982 eindigde; ... dat (eiser) aanvoert dat
hij de aanslagbiljetten nooit heeft ontvangen en dat derhalve de termijn, bepaald bij artikel 272 van het Wetboek
van de lnkomstenbelastingen, niet kon
beginnen lopen; ... dat het bestuur heeft
verklaard dat de aanslagbiljetten bij gewone brief zijn verzonden naar het adres
van (eiser) dat op zijn bezwaarschrift
voorkomt, en dat het ter zitting, tot staving van zijn beweringen, de voor echt
verklaarde afschriften van de aanslagbiljetten heeft overgelegd ... ; ... dat het de
verzending van die aanslagbiljetten niet
aantoont en dat derhalve met de veronderstelde verzendingsdatum van de aanslagbiljetten geen rekening kan worden
gehouden bij de berekening van de gewone termijn waarover (eiser) beschikt
om zijn bezwaarschrift in te dienen »,
zegt dat het door eiser op 28 februari
1983 ingediende bezwaarschrift niet ontvankelijk is, op grond : dat « (eiser) niet
betwist dat de dwangbevelen tot betaling
van de bewuste aanslagen hem werden
betekend, en dat hij daardoor op de
hoogte ervan was; dat die betekening op
17 december 1981 werd gedaan voor het
aanslagbiljet 125009 (stuk VI/5), en op
9 februari 1982 voor het aanslagbiljet
126157 (stuk VI/6); ... dat, bij gebreke van
bewijs aangaande de afgifte van het aanslagbiljet, de betekening van een dwangbevel tot betaling, dat gelijkstaat met de
kennisgeving van het bestaan van de
aanslag, de termijn van bezwaar doet !open; ... dat, rekening houdend met de data waarop de voormelde dwangbevelen
zijn betekend, de subsidiaire termijn van
zes maanden, bepaald bij artikel 272 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, waarover (eiser) beschikte om zijn
bezwaarschrift in te dienen, voor het
aanslagbiljet 125009 op 17 juni 1982 verstreek, en op 9 augustus 1982 voor het
aanslagbiljet 126157; ... dat derhalve het
op 28 februari 1983 (door eiser) ingediende bezwaarschrift niet ontvankelijk is,
omdat het buiten de voormelde termijnen is ingediend »;
terwijl, eerste onderdeel, de enkele betekening van het bestaan van een aanslag de termijn van bezwaar van zes
maanden, bepaald bij artikel 272 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
niet doet !open; die termijn, voor de be-
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lastingen die bij kohier worden gei"nd,
slechts loopt vanaf de verzending van
het aanslagbiljet of van een kennisgeving van de aanslag; het aanslagbiljet
bedoeld in artikel 272 aile vermeldingen
moet bevatten die noodzakelijk zijn om
het bestaan van een vaststaande en
opeisbare belastingschuld te doen kennen en de belastingplichtige in staat te
stellen een bezwaarschrift in te dienen;
het aanslagbiljet aldus het aanslagjaar,
het belastbare tijdperk, de belastbare
grondslag en het bedrag van de aanslag
moet vermelden; het bestaan van een
kennisgeving van de aanslag, in de zin
van datzelfde artikel 272, een kennisgeving aan de belastingplichtige onderstelt
die aile vermeldingen van het aanslagbiljet bevat; daaruit volgt dat het arrest
niet wettelijk heeft kunnen steunen op
de enkele vaststelling dat eiser door de
betekening van de dwangbevelen tot betaling kennis heeft gekregen van de litigieuze aanslagen, om te beslissen dat, in
tegenstelling tot hetgeen eiser in zijn
conclusie betoogde, die betekening de
termijn van bezwaar van zes maanden,
bepaald bij voornoemd artikel 272, heeft
doen !open; het arrest, om zijn beslissing
naar recht te verantwoorden, had moeten vaststellen dat die dwangbevelen alle
vermeldingen bevatten die noodzakelijk
zijn om het bestaan van een vaste en
opeisbare belastingschuld te doen kennen en de belastingplichtige in staat te
stellen een bezwaar in te dienen (schending van alle in de aanhef van het middel aangewezen artikelen, met uitzondering van artikel 97 van de Grondwet);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, inzake rechtstreekse belastingen, het aanslagbiljet of de kennisgeving van de aanslag, waarvan sprake in artikel 272
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, om de termijn vastgelegd in die bepaling te doen lopen,
alle vermeldingen moeten bevatten
die noodzakelijk zijn om het bestaan van een regelmatig uitvoerbare titel te doen kennen en om de belastingplichtige in staat te stellen
een bezwaar in te dienen;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat « verzoeker niet betwist
dat de dwangbevelen tot betaling
van de bewuste aanslagen hem werden betekend, en dat hij daardoor
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op de hoogte ervan was; dat die betekening op 17 december 1981 werd
gedaan voor het aanslagbiljet
1125009 (stuk VI/5), en op 9 februari
1982 voor het aanslagbiljet 126157
(stuk VI/6); dat, bij gebreke van bewijs aangaande de afgifte van het
aanslagbiljet, de betekening van een
dwangbevel tot betaling, dat gelijkstaat met de kennisgeving van het
bestaan van de aanslag, de termijn
van bezwaar doet lopen »;
Overwegende dat de dwangbevelen, waarnaar het arrest uitdrukkelijk verwijst en waarvan het zegt
dat zij de stukken VI/5 en VI/6 van
het aan het hof van beroep overgelegde dossier uitmaken, vermelden
dat zij zijn betekend << krachtens de
uitvoerbare kracht van de kohieren
en van het dwangschrift, waarvan
de uittreksels en de voor echt verklaarde afschriften met dit exploot
worden betekend », en een uittreksel bevatten uit de kohierartikelen
betreffende de belastingplichtige
evenals een afschrift van de uitvoerbaarverklaring van de kohieren houdende vermelding van de datum ervan, te weten 27 juli 1981;
Overwegende dat het arrest, door
te zeggen dat de betekening van de
dwangbevelen waarnaar het verwijst, geldt als kennisgeving van het
bestaan an de aanslag en de termijn
van bezwaar doet lopen, impliciet
doch zeker vaststelt dat die dwangbevelen gelijkstaan met de kennisgevingen van de aanslag die de vermeldingen bevatten die noodzakelijk
zijn om een bezwaar te kunnen indienen;
Dat het arrest bijgevolg, door de
bij artikel 272 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen bepaalde
termijn van zes maanden te laten
lopen vanaf de datum van de betekening van de dwangbevelen tot betaling, de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen niet
schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt .eiser in de
kosten.
26 februari 1987 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Bosly, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.

die magistraat op de hoogte brengt
van bet feit dat hij afziet van alle vorderingen tot vergoeding en hem verzoekt de mogelijkheid te onderzoeken
de zaak te seponeren, heeft de rechter
wettig kunnen afleiden dat het slachtoffer geen afstand heeft gedaan van
zijn recht om voor de burgerlijke
rechtbank op te treden.

Kirkpatrick en De Bruyn.
(HENNUY T. ROUBY, NATIONAAL VERBOND VAN
SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7589)
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1° AFSTAND VAN RECHT -

BEG RIP.

2° CASSATIE -

BEVOEGDHEID VAN HET
HOF - ALGEMEEN - BURGERLIJKE ZAKEN
- AFSTAND VAN EEN RECHT - VASTSTELLINGEN EN GEVOLGTREKKINGEN VAN DE
FEITENRECHTER- TOEZICHT VAN HET HOF.

3° AFSTAND VAN RECHT-

VASTSTELLINGEN EN GEVOLGTREKKINGEN VAN DE
FEITENRECHTER- TOEZICHT VAN HET HOF.

4° AFSTAND VAN RECHT -

• KLACHTAFSTAND • - AFSTAND VAN BURGERLIJKEPARTIJSTELLING DOOR HET SLACHTOFFER
VAN EEN MISDRIJF - DRAAGWIJDTE.

1° Afstand van recht moet strikt worden
uitgelegd en kan slechts worden afgeJeid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn (1).

2o en 3° Hoewel het aan de feitenrechter
staat de feiten waarop hij zijn beslissing grondt, op onaantastbare wijze
vast te stellen, tach moet het Hoi van
Cassatie nagaan of de rechter uit die
vaststelling wettig een afstand van een
recht heeft kunnen afleiden (2).

4o Uit de omstandigheid dat het slachtoffer van een misdrijf aan de procureur
des Konings heeft doen toekomen een
door
hem
ondertekend geschrift
" klachtafstand » genaamd, waarbij hij
(1) en (2) Cass., 27 rnaart 1981, A.R. nr. 3032
(A.C., 1980-81, nr. 434).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 1985 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1134, 1317, 1319, 1320, 1322, 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet en miskenning van het
algemeen rechtsbeginsel inzake afstand
van recht,
doordat het arrest, met wijziging van
het beroepen vonins, beslist dat verweerder, door op 5 juni 1980 een geschrift,
« akte van afstand >> genaamd, te ondertekenen, geenszins « afstand heeft willen
doen van elke rechtsvordering tot vergoeding voor een burgerlijke rechtbank », nu hij zijn afstand tot het strafrechtelijk geding heeft beperkt, op
grond : dat de litigieuze akte aan de procureur des Konings is gericht; dat verweerder, door die akte te ondertekenen,
wilde verzoeken dat de zaak zou worden
geseponeerd, nu hij vroeg « dat noch tegen hem noch tegen de autobestuurder
vervolgingen zouden worden ingesteld »,
en met het oog daarop verklaart dat hij
ervan afzag zich burgerlijke partij te
stellen voor een strafgerecht; dat aan dit
geschrift geen draagwijdte mag worden
gegeven die het niet heeft; dat afstand,
in geval van twijfel, niet wordt vermoed,
en dat ten deze de wezenlijke bestanddelen van afstand van recht, dading of afstand van geding of rechtsvordering ontbreken,
terwijl verweerder, naar luid van de
litigieuze akte, « afstand » genaamd, zegt
« dat hij afziet van aile vorderingen tot
vergoeding » en derhalve de procureur
des Konings, aan wie de verklaring is
gericht, verzoekt « de mogelijkheid te
willen onderzoeken om deze zaak zonder
gevolg te Iaten »; de bewoordingen van

852

Nr. 383

HOF VAN CASSATIE

die akte, zoals de eerste rechter opmerkt, eenvoudig, duidelijk, precies en
voor iedereen verstaanbaar zijn en voor
geen uitlegging vatbaar zijn, en de omstandigheid dat het aan de procureur des
Konings is gericht, des te minder impliceert dat enkel afstand is gedaan van de
burgerlijke rechtsvordering voor de
strafgerechten, nu het in algemene bewoordingen opgesteld geschrift « alle
vorderingen » beoogt; daaruit volgt dat
het arrest, door te oordelen dat die akte
van afstand niet betekende dat verweerder afzag van zijn recht om voor de burgerlijke rechtbank op te treden : 1o die
akte uitlegt op een wijze die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is, en
derhalve de bewijskracht ervan miskent
(schending van de in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van
de artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek); 2° bijgevolg op
onwettige wijze weigert uitwerking te
verlenen aan een vaststaande afstand
door verweerder van zijn recht om voor
de burgerlijke rechtbanken op te treden
ten einde vergoeding te verkrijgen voor
het litigieuze ongeval, en derhalve : 1o het
in het middel aangewezen algemeen
rechtsbeginsel miskent, en 2° artikel 1134
van het Burgerlijk Wetboek schendt;
3o en tevens zijn beslissing waarbij eiser
tot vergoeding van verweerder wordt
veroordeeld, niet naar recht verantwoordt (schending van alle in het middel
aangewezen bepalingen) :

Overwegende dat afstand van
recht strikt moet worden uitgelegd
en slechts kan worden afgeleid uit
feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat verweerder bij een
geschrift « Desistement - Klachtafstand » genaamd, dat op 5 juni 1980
is opgesteld en door verweerder is
ondertekend, de procureur des Konings op de hoogte heeft gebracht
van het feit dat hij afstand deed van
alle vorderingen tot vergoeding en
die magistraat verzocht de mogelijkheid te onderzoeken om de zaak
zonder gevolg te laten;
Overwegende dat het arrest zegt
« dat het litigieuze stuk, dat enkel
door de partij Rouby (thans verweerder) is ondertekend en dat aan
de procureur des Konings is gericht,

enkel op louter strafrechtelijk gebied waarde heeft; dat appellant
Rouby, door het stuk te ondertekenen dat hem was voorgelegd door
een aangestelde van zijn verzekeringsmaatschappij De Belgische Bijstand - tevens verzekeraar van de
aansprakelijkheid van de heer Hennuy (thans eiser) -, wilde vragen
de zaak op strafrechtelijk gebied
zonder gevolg te laten; (dat) hij met
andere woorden vroeg dat noch tegen hem noch tegen de autobestuurder vervolgingen zouden worden ingesteld, en derhalve met het oog
daarop aan het openbaar ministerie
verklaarde dat hij ervan afzag zich
voor het strafgerecht burgerlijke
partij te stellen »;
Overwegende dat het arrest, op
grond van de vorenvermelde vaststellingen en overwegingen, naar
recht beslist dat verweerder geen afstand had gedaan van het recht om
voor de burgerlijke rechtbank op te
treden; dat het die akte van afstand
evenmin uitlegt op een wijze die
met haar bewoordingen onverenigbaar is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
26 februari 1987 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Bosly, raadsheer, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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LIJKHEID - VOORZIENING GERICHT TEGEN
VERSCHILLENDE VERWEERDERS VERZOEKSCHRIFT TER GRIFFIE INGEDIEND MEER
DAN VIJFTIEN DAGEN NA DE BETEKENING
ERVAN AAN EEN VAN DE VERWEERDERS VOORZIENING GERICHT TEGEN DIE VERWEERDER.

2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT DIEREN - SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN
DIER - ART. 1385 B.W. - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EIGENAAR OF VAN DE BEWAARDER - VERMOEDEN VAN SCHULD - UITZONDERING - FOUT VAN HET SLACHTOFFER VEREISTEN.

1• Wanneer in burgerlijke zaken een

voorziening wordt ingesteld tegen verschillende verweerders en meer dan
vijftien dagen zijn verlopen tussen de
dag van de betekening van het verzoekschrift aan een van de verweerders en de indiening ervan ter griffie,
is de voorziening niet ontvankelijk in
zoverre zij tegen die verweerder is gericht (1). (Art. 1079 Ger.W.)
2" Hoewel art. 1385 B. W. een wettelijk en

niet weerlegbaar vermoeden van
schuld aan de door een dier veroorzaakte schade instelt ten Jaste van de
eigenaar van dat dier of ten laste van
degene die zich ervan bedient terwijl
hij het in gebruik heeft, sluit dat artikel niet uit dat die eigenaar of bewaarder niet aansprakelijk is bij gebrek
aan oorzakelijk verband, met name
wanneer het dier zich niet abnormaal
noch onvoorzienbaar heeft gedragen
en de schade veroorzaakt werd door
een fout van het slachtoffer, waardoor
elke mogelijke fout van de eigenaar of
bewaarder als oorzaak van de schade
wordt uitgeschakeld (2). (Art. 1385
B.W.)

T.

«

LE COQ

»

C.V.,

(PETIT
DE BIJ-DE VREDE

«

»

N.V.)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7601)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 januari 1985 door
(1) Zie Cass., 4 juni 1976 (A.C., 1976, 1120).
(2) Cass., 12 okt. 1984,
(A.C., 1984-85, nr. 119).
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het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1385 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat eiseres van het paard was gevallen dat zij bereed en dat onder bewaring van verweerster stond, en nadien
van dat paard een hoefslag had gekregen waarbij zij haar rechterarm brak,
beslist dat niet is aangetoond dat de val
van eiseres en de hoefslag, die daarvan
slechts een gevolg is, aan het paard te
wijten zijn, en zulks op grond dat « er
geen aanwijzingen zijn dat dit paard een
actieve rol bij de totstandkoming van de
schade heeft gespeeld, dat uit geen enkele getuigenverklaring ... omtrent het ongeval zelf blijkt dat dit paard te vurig, te
zenuwachtig was, dat het driftig is geworden of door zijn gedrag de val zou
hebben veroorzaakt (en) dat integendeel
uit het geheel van de gegevens van de
zaak moet worden afgeleid dat het passief het evenwichtsverlies van zijn ruiter
heeft ondergaan »,
terwijl, eerste onderdeel, de bewaarder
van een dier, ingevolge artikel 1385 van
het Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk is
voor de schade die door het dier is veroorzaakt; uit de vaststellingen van het
arrest zelf volgt dat eiseres een hoefslag
van het paard heeft gekregen en dat die
vaststelling impliceert dat de schade, te
weten de letsels ten gevolge van die
hoefslag, door het dier is veroorzaakt;
het voor de toepassing van artikel 1385
van het Burgerlijk Wetboek niet relevant
is of het toedoen van het dier, ten deze
de hoefslag, zelf door een andere omstandigheid is veroorzaakt, zoals ten deze de voorafgaande val van de ruiter, en
dat het evenmin ter zake doet dat die val
zelf niet door het paard was veroorzaakt;
artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek
een niet weerlegbaar vermoeden van
aansprakelijkheid instelt ten laste van
de bewaarder van het dier dat de schade
heeft veroorzaakt en dat die aansprakelijkheid slechts kan worden opgeheven
als de voorwarden van artikel 1385 van
het Burgerlijk Wetboek niet zijn vervuld,
en met name als de schade niet door toedoen van het dier is veroorzaakt; het arrest geenszins vaststelt dat eiseres, als
zij die hoefslag niet had gekregen, niet
dezelfde schade zou hebben geleden en
evenmin vaststelt dat de schade aan een
vreemde oorzaak, zoals toeval, over-
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macht, toedoen van een derde of de fout
van eiseres zou te wijten zijn; daaruit
volgt dat het arrest, nu het had vastgesteld dat eiseres een hoefslag had gekregen nadat zij was gevallen en dat zij
haar rechterarm had gebroken, niet naar
recht kon beslissen dat niet was aangetoond dat het paard, dat onder bewaring
van de eerste verweerster stond, een actieve rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de schade van eiseres en dat
artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek
derhalve niet moest worden toegepast
(schending van die bepaling);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, op
grond van de overgelegde stukken,
zegt dat « op 11 maart 1972 tijdens
een collectieve rijles van de leraar
(van de door eiseres geexploiteerde
manege), de paarden na verschillende baanronden in galop zijn overgegaan; dat eiseres, die het paard JB
bereed, op dat ogenblik van haar
paard is gevallen en een hoefslag
kreeg van het paard dat daarop stilstond; dat haar rechterarm werd gebroken »;
Overwegende dat het arrest oordeelt « dat niet is aangetoond dat de
val (van eiseres) en de hoefslag, die
daarvan slechts een gevolg was, aan
het paard JB te wijten zijn; dat er
immers geen aanwijzingen zijn dat
dit paard een actieve rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de
schade; dat uit geen enkele getuigenverklaring (...) omtrent het ongeval zelf blijkt dat dit paard te vurig,
te zenuwachtig was, dat het driftig
is geworden of door zijn gedrag de
val zou hebben veroorzaakt; dat integendeel uit het geheel van de gegevens van de zaak moet worden afgeleid dat het passief het evenwichtsverlies van zijn ruiter heeft
ondergaan »;
Overwegende dat de rechters door
die consideransen hebben beslist
dat, gelet op de door hen aangewezen omstandigheden van het onge-

Nr. 383

val, het feit dat de arm van eiseres
werd geraakt door de hoefslag,
waardoor de schade ontstond, niet
kan worden aanzien als een feit dat
door het dier is veroorzaakt, in de
zin van artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat, hoewel artikel
1385 van het Burgerlijk Wetboek
een wettelijk en niet weerlegbaar
vermoeden van schuld aan de door
een dier veroorzaakte schade instelt
ten laste van de eigenaar van dat
dier of ten laste van degene die zich
ervan bedient terwijl hij het in gebruik heeft, dit artikel niet uitsluit
dat een eigenaar of bewaarder niet
aansprakelijk is bij gebrek aan oorzakelijk verband, met name wanneer het dier zich niet abnormaal
noch onvoorzienbaar heeft gedragen
en de schade veroorzaakt werd door
een fout van het slachtoffer, waardoor elke mogelijke fout van de eigenaar of bewaarder als oorzaak
van de schade wordt uitgeschakeld;
Overwegende dat het arrest derhalve naar recht beslist dat eiseres
aileen aansprakelijk is voor het ongeval en dat ten deze voornoemd artikel 1385 niet moet worden toegepast;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
26 februari 1987- 1• kamer- Voorzitter : de h. Bosly, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : mevr. Charlier, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de
h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn,
Biitzler en Simont.
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KAMER -

26 februari 1987

RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN
- ZAAK GEDURENDE MEER DAN ZES MAANDEN IN BERAAD GEHOUDEN - ONTI'REKKING VAN DE ZAAK AAN DE RECHTER - VERWIJZING NAAR HETZELFDE GERECHT, ANDERS SAMENGESTELD.

Wanneer een rechter meer dan zes
maanden verzuimt de zaak te berechten die hij in beraad had genomen,
kan het Hoi, zonder de in art. 656
Ger. W. bedoelde mededeling te beveJen, de zaak aan die rechter onttrekken en ze verwijzen naar hetzelfde gerecht, anders samengesteld (1).

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE BRUSSEL IN ZAKE SODEFINA N.V.
T. ALBERT)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 7919)

HET HOF; - Gelet op bet verzoekschrift van de procureur-generaal bij bet Hof van Beroep te Brussel, dat op 27 januari 1987 ter griffie
van het Hof is ingediend en strekt
tot onttrekking van de zaak die op
de algemene rol van de Recbtbank
van Koophandel te Brussel is ingescbreven onder het nr. 1175/85, aan
mevr. Maquet, rechter in de Recbtbank van Koopbandel te Brussel, en
aan de heren Van Maele en Jeanmart, rechters in bandelszaken in
dezelfde recbtbank;
Overwegende
dat
het
verzoekschrift hierop is gegrond dat de
voornoemde recbters gedurende
meer dan zes maanden bebben verzuimd de zaak te berechten die zij
in beraad hadden genomen;
Gelet op de artikelen 648, 4°, 652
tot 658 van het Gerechtelijk Wethoek;
(1) Cass., 8 en 29 jan. 1987, supra, nrs. 263
en 315 en de noten.

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de vorenvermelde
rechters gedurende meer dan zes
maanden bebben verzuimd de voornoemde zaak te berecbten, boewel
zij deze in beraad hadden genomen;
dat de dag van de uitspraak zelfs
niet is vastgesteld; dat de beslissing
over bet gescbil, in bet belang van
een goede rechtsbedeling, niet langer mag uitblijven;

Om die redenen, onttrekt de zaak,
ingescbreven op de algemene rol
van de Recbtbank van Koopbandel
te Brussel onder bet nr. 1175/85, aan
mevr. Maquet, rechter in de Recbtbank van Koophandel te Brussel, en
aan de heren Van Maele en Jeanmart, recbters in bandelszaken in
dezelfde rechtbank; verwijst de zaak
naar de anders samengestelde
Recbtbank van Koopbandel te Brussel; laat de kosten ten laste van de
Staat.
26 februari 1987 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Bosly, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. Sace, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal.
Op dezelfde dag zijn vier arresten in dezelfde zin gewezen tot onttrekking van zaken aan
mevr. de rechter Maquet en aan de rechters in
hande!szaken die met haar zitting hadden.

Nr. 385
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27 februari 1987

AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT GEBREK VAN DE ZAAK- BEGRIP.

Door de vaststelling dat een door een
wagen aangereden betonblok ten tijde
van het ongeval deel uitmaakte van de
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rijbaan, dat door de aanwezigheid van
dat blok de rijbaan niet meer voldeed
aan de gewettigde vereisten en dat
zonder dat gebrek bet ongeval zich
niet zou hebben voorgedaan, verantwoordt bet hof van beroep naar recht
zijn beslissing dat degene die de rijbaan onder zijn bewaring had, aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door de zaak die hij onder zijn
bewaring had (1). (Art. 1384, eerste lid,
B.W.)

(WEGENFONDS T. DE GROODT, EGTA CONTRACTORS N.V., STAD ANTWERPEN, BELGISCHE
STAAT - MIN. V. OPENBARE WERKEN)
ARREST

(A.R. nr. 5079)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 februari 1985 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over bet eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382, 1383 en
1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het arrest eiser veroordeelt tot
betaling aan verweerder van een bedrag
van 101.307 frank, op grond « dat door de
aanwezigheid van het betonblok de gesteldheid van de rijbaan abnormaal was
en deze niet meer voldeed aan de eisen
die eraan mochten gesteld worden; dat
aldus de rijbaan met een gebrek behept
was en het ongeval, zoals het zich voordeed, zonder vermeld gebrek niet zou
plaatsgehad hebben; dat, gezien (eiser)
de rijbaan onder zijn bewaring had, hij
krachtens artikel 1384, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is voor
de schade die erdoor veroorzaakt werd »,
terwijl, opdat een zaak door een gebrek zou aangetast zijn, waardoor de
aansprakelijkheid van zijn bewaarder
betrokken is, weliswaar vereist is dat deze zaak een abnormale staat vertoont die
het veroorzaken van schade aan een ander mogelijk maakt; het arrest echter uit
de enkele vaststellingen ter zake van de
(1) Zie Cass., 12 feb. 1976 (A.C., 1976, 683), 19
jan. 1978 (ibid., 1978, 610), 7 nov. 1980, A.R.
nr. 2859, en 6 maart 1981, A.R. nr. 2905
(A.C., 1980-81, nrs. 154 en 395), 19 sept. 1985,
A.R. nr. 7278 en 22 nov. 1985, A.R. nr. 4740
(ibid., 1985-86, nrs. 37 en 201).

Nr. 385

aanwezigheid van een betonblok op de
rijbaan niet wettelijk kan afleiden dat de
staat of de gesteldheid van deze rijbaan
abnormaal was en dat die zaak aldus behept was met een gebrek dat de aansprakelijkheid van eiser, die deze rijbaan onder zijn bewaring had, zou
meebrengen (schending van de artikelen
1382, 1383 en 1384, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek):
Overwegende dat het middel niet
opkomt tegen het oordeel van het
arrest << dat het betonblok op het
ogenblik van het ongeval deel uitmaakte van de rijbaan »; dat het
arrest voorts constateert << dat door
de aanwezigheid van het betonblok
(... de rijbaan) riiet meer voldeed
aan de eisen die eraan mochten gesteld worden » en dat << het ongeval,
zoals het zich voordeed, zonder
voormeld gebrek niet zou plaatsgehad hebben »;
Dat het arrest daaruit wettig heeft
kunnen afleiden dat de gesteldheid
van de rijbaan abnormaal was, dat
de rijbaan door een gebrek was aangetast en dat eiser, nu zijn rechtsvoorganger de rijbaan onder zijn bewaring had, krachtens artikel 1384,
eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek aansprakelijk is voor de schade die erdoor veroorzaakt werd;
Dat het middel faalt naar recht;
Overwegende dat, nu de voorziening moet worden verworpen, de
vordering
tot
bindendverklaring
geen reden van bestaan heeft;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendverklaring; veroordeelt eiser in
de kosten van zijn voorziening en
verweerster in de kosten van haar
vordering tot bindendverklaring.
27 februari 1987 - 1" kamer- Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Matthijs, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Simont.
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(B ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)

Nr. 386
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ARREST

27 februari 1987

(A.R. nr. 5216)

1" OPENBARE ORDE -

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,

2" CASSATIEMIDDELEN -

Over het middel, afgeleid uit de schending van het algemeen rechtsbeginsel
betreffende de onpartijdigheid van de
rechter,
doordat de aangevochten beslissing de
beroepen beslissing van de provinciale

3" VONNISSEN

schikkingen overneemt en voor deze laatste
enkel een precisering aanbrengt (Cass., 5 jan.
1983, A.R. nr. 2692, ibid., 1982-83, nr. 261), en
zelfs wanneer hij enkele eigen redenen opgeeft, doch daarbij te kennen geeft dat hij
daarnaast de gronden van de beroepen beslissing overneemt (vlg. Cass., 12 feb. 1985, A.R.
nr. 8901, ibid., 1984-85, nr. 349). Ten slotte
neemt de appelrechter de nietigheid van de
beroepen beslissing over wanneer hij verklaart
die beslissing, al is het maar gedeeltelijk, te
bevestigen op grand van de « gegevens van het
dossier » (Cass., 27 okt. 1982, A.R. nr. 2365,
ibid., 1982-83, nr. 139; Cass., 2 okt. 1985, A.R.
nr. 4426, ibid., 1985-86, nr. 58).
Daarentegen neemt de appelrechter de nietigheid van de beslissing in eerste aanleg niet
over wanneer hij uitspraak doet bij wege van
een nieuwe beschikking en op eigen gronden
(Cass., 6 sept. 1983, A.R. nr. 7967, ibid., 1983-84,
nr. 5), en a fortiori wanneer hij niet verklaart
het eerste vonnis te bevestigen, maar uitspraak doet op grand van een door hemzelf
verricht onderzoek (Cass., 8 april 1986, A.R.
nr. 9745, ibid., 1985-86, nr. 48lJ. Verschillende
arresten in strafzaken voegen hieraan toe dat
het wat dat betreft geen belang heeft of de
appelrechter melding maakt van de toegepaste
wetsbepalingen door aileen te verwijzen naar
de eerste beslissing (Cass., 8 jan. en 14 mei
1986, A.R. nrs. 4554 en 5056, ibid., 1985-86, nrs.
297 en 562).
Uit het geheel van die rechtspraak komt als
centrale idee naar voren dat men niet mag
stilstaan bij de uiteenlopende formuleringen
in de beslissingen van de appelrechter, doch
van geval tot geval moet nagaan of de appelrechter een eigen beslissing heeft gewezen
dan wei de beslissing van de eerste rechter
eenvoudig heeft willen goedkeuren en bekrachtigen.
Moet, wat dat betreft, een beslissend gewicht worden gehecht aan de omstandigheid
dat de appelrechter al dan niet verklaard heeft
de beroepen beslissing te vernietigen? Eiser
voerde in deze zaak, die aanleiding gegeven

MIDDEL WAARIN
DE ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTBANK WORDT BETWIST
WEGENS HAAR SAMENSTELLING - MIDDEL
DAT DE OPENBARE ORDE RAAKT.

STRAFZAKEN
- MIDDEL WAARIN DE ONAFHANKELIJKHEID
EN ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTBANK
WORDT BETWIST WEGENS HAAR SAMENSTELLING - MIDDEL DAT VOOR HET EERST VOOR
HET HOF KAN WORDEN VOORGEDRAGEN.

EN

ARRESTEN

TUCHTZAKEN- NIETIGHEID VAN DE BERGEPEN BESLISSING - BESLISSING IN HOGER
BEROEP GEGROND OP EIGEN REDENEN - GEVOLG.

1" en 2" Het middel waarin de onafhan-

kelijkheid en onpartijdigheid van de
rechtbank wordt betwist wegens haar
samenstelling, raakt de openbare orde
en kan voor het eerst voor het Hoi
worden voorgedragen (1).
3" Zelfs wanneer de beroepen tuchtrech-

telijke beslissing nietig zou zijn doordat zij werd gewezen door een rechtscollege dat, wegens zijn samenstelling,
niet voldeed aan het algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid
van de rechter, is daarom niet nietig
de beslissing van het rechtscollege in
hoger beroep dat verklaart de beroepen beslissing te bevestigen maar
daarbij uitsluitend op eigen gronden
steunt (2).
(1) Cass.,

4

mei

1982,

A.R.

nr.

6751

(A.C., 1981-82, nr. 519).

(2) Een loutere bevestiging van de beroepen
besllssing door de appelrechter betekent dat
hij de gronden en. het beschikkende gedeelte
van de beslissing van de eerste rechter overneemt; daardoor neemt hij aile onregelmatigheden en nietigheden over (Cass., 23 jan. en 4
juni 1985, A.R. nrs. 4033 en 9510, A.C., 1984-85,
nrs. 302 en 599). Dit is a fortiori het geval wanneer de appelrechter uitdrukkelijk verklaart
de gronden van de eerste rechter over te nemen (Cass., 15 juni 1983, A.R. nr. 2879, ibid.,
1982-83, nr. 571; Cass., 20 nov. 1984, A.R.
nr. 8639, ibid., 1984-85, nr. 176). Hetzelfde geldt
wanneer de appelrechter aile redenen en be-

{Zie vervolg nota volgende biz.)
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raad van West-Vlaanderen van 27 april
1983 bevestigt, waarbij eiser de tuchtsanctie opliep van schorsing in het recht
de geneeskunde uit te oefenen gedurende een termijn van zes maanden,
terwijl de regel, volgens welke de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet
zijn een algemeen rechtsbeginsel is, op
aile rechtscolleges en met name op de
provinciale raden van de Orde van Geneesheren van toepassing; 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 en 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 tuchtsanctie is opgelegd, v66r de beslissing
om die geneesheer voor de raad te doen
verschijnen, de zaak mede hebben onderzocht; uit de gedingstukken blijkt dat
de provinciale raad tijdens zijn zittingen
van 16 juni 1982 (stuk 65), 22 december
1982 (stuk 73) en 26 januari 1983 (stuk
77) heeft beslist eiser voor de raad te
doen verschijnen, nopens het tegen hem
gevoerde onderzoek door het bureau, en
dat de heren Claeys en Van Calenbergh,
als leden van dit bureau, de zaak mede
hadden onderzocht, respectievelijk op de
zittingen van 8 oktober 1980 (stuk 5), 23
december 1980 (stuk 13), 11 februari 1981
(Vervolg nota van vorige biz.)
heeft tot het van een noot voorziene arrest,
aan dat de door de voorziening bestreden beslissing nietig was op grond dat zij de beroepen beslissing niet had vernietigd.
Het hof beperkt zich in zijn arrest van 23
mei 1985, A.R. nr. 7145 (A.C., 1984-85, nr. 575)
tot de vaststelling « dat, nu de beroepen beslissing niet is vernietigd, de bestreden beslissing
zelf ook nietig is ». Deze beknopte redengeving is ook terug te vinden in het arrest van
16 oktober 1986, A.R. nr. 7609 (A. C., 1986-87,
supra, nr. 96.
Maar een arrest van 19 september 1986, A.R.
nr. 5217 (A.C., 1986-87, sup1·a, nr. 36), nuanceert deze te algemeen geformuleerde regel
door eraan toe te voegen dat een in hoger beroep gewezen bes!issing, die op een eigen redengeving steunt, niet nietig is wegens het enkele feit dat ze niet verklaart de nietige
beslissing van de rechter in eerste aanleg te
vernietigen.
Die oplossing is het welke werd overgenomen in het van een noot voorziene arrest.

R.D.
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(stuk 19), 18 februari 1981 (stuk 21), 31
maart 1981 (stuk 26), 20 mei 1981 (stuk
42), 12 mei 1982 (stukken 63 en 64) en 1
september 1982 (stuk 67 enerzijds), en 23
december 1980 (stuk 13), 31 maart 1981
(stuk 26) en 1 september 1982 (stuk 67
anderzijds) waaruit volgt dat de beslissing van 27 april 1983, waaraan de heren
Claeys en Van Calenbergh hebben deelgenomen, 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, alsmede
dat de aangevochten beslissing, nu ze de
beroepen beslissing niet nietig heeft verklaard, zelf ook nietig is (schending van
het aangehaalde algemeen rechtsbeginsel):

Over de grond van niet-ontvankelijkheid van het middel, door verweerster opgeworpen en hieruit afgeleid : dat eiser in hoger beroep
niet heeft aangevoerd dat, nu sommige leden van het bureau, dat de
zaak heeft onderzocht, eveneens
deel uitmaakten van de provinciale
raad die in eerste aanleg over de
zaak heeft beslist, die raad onvoldoende onafhankelijk of onpartijdig
was; dat eiser, zo hij meende dat
zijn recht van verdediging daardoor
werd miskend, zich daarover in de
instantie ten gronde had moeten beklagen; dat het middel niet voor het
eerst in cassatie kan worden opgeworpen en nieuw is :
Overwegende dat de regel, valgens welke een rechtscollege onafhankelijk en onpartijdig moet zijn,
een algemeen rechtsbeginsel is; dat
wanneer, zoals ten deze, in een middel wordt aangevoerd dat het rechtscollege niet onafhankelijk en onpartijdig was omdat het op zulke wijze
was samengesteld dat, met betrekking tot de onafhankelijkheid en de
onpartijdigheid van de rechter, een
essenWHe regel inzake rechtsbedeling werd geschonden, het desbetreffende middel de openbare orde
raakt en voor het eerst in cassatie
kan worden onderworpen;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;

1I
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Over het middel zelf :
Overwegende dat de bestreden beslissing weliswaar de beroepen beslissing « bevestigt », de aan eiser
ten laste gelegde feiten bewezen
verklaart en dezelfde tuchtsanctie
uitspreekt, maar dat doet op grond
van een zelfstandige redengeving,
zonder in het minst te verwijzen
naar de motieven van de beroepen
beslissing, zodat zij de eventuele
nietigheid ervan niet overneemt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
27 februari 1987 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Matthijs, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Biitzler en De Bruyn.
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27 februari 1987

1° CASSATIEMIDDELEN -

BELASTINGZAKEN- ONTVANKELIJKHEID - VAAGHEID
- MIDDEL MET BEROEP OP MISKENNIN!i:
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN EEN BESLISSING VAN DE DIRECTEUR - GEEN PRECISERING VAN DE BESTANDDELEN VAN DE BESLISSING WAARVAN DE BEWIJSKRACHT ZOU
ZIJN MISKEND.
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4° INKOMSTENBELASTINGEN

PERSONEN- EN VENNOOTSCHAPSBELASTING BEDRIJFSLASTEN EN -UITGAVEN- AANKOOP
EN AFSCHRIJVING VAN LICHAMELIJKE ACTIVA DIE REEDS DOOR DE VERKOPER GEHEEL
WAREN AFGESCHREVEN.

5° INKOMSTENBELASTINGEN -

BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP - PRINCIPIELE BESLISSING DIE HET DE ADMINISTRATIE MOGELIJK MAAKT HET BEDRAG VAN DE
ONTHEFFINGEN TE BEREKENEN - WETTIGHEID.

1" Niet ontvankelijk wegens vaagheid is

het middel met beroep op miskenning
van de bewijskracht van de beslissing
van een directeur, wanneer daarin niet
wordt aangegeven van welke bewoordingen of berekeningen de bewijskracht zou zijn miskend (1).
2" Niet ontvankelijk is het middel dat
enkel een schending van art. 97 G. W:
aanvoert, terwijl het in werkelijkheid
over een onwettigheid klaagt die niets
te maken heeft met het door die
grondwettelijke bepaling voorgeschreven vormvereiste (2).

3" Aftrekba1·e bedrijfslasten of -uitgaven
in de zin van de artt. 44 en 45 W:I.B.
zijn de verliezen, uitgaven en afschrijvingen die voortvloeien uit werkelijk
gedane verrichtingen, waarbij geen enkele wettelijke verplichting is miskend
en waarvan de partijen alle gevolgen
hebben aanvaard (3).
4" Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de aankoopwaarde en de afschrijving van lichameliJke activa die
reeds door de verkoper geheel afgeschreven zijn, als bedrijfslasten of -uitgaven van de inkomsten af te trekken,
wanneer de verkoper ze voor een werkelijke prijs heeft overgedragen (Artt.
44 en 45 W.I.B.; art. 2 wet 29 juni 1975;
art. 1 K.B. 24 aug. 1975.)
5" Wanneer het hoi van beroep inzake

inkomstenbelastingen uitspraak doet

2° CASSATIEMIDDELEN -

BELASTINGZAKEN - ONTVANKELIJKHEID - VERMELDING DIE LOS STAAT VAN DE WETSBEPALINGEN WAARVAN DE SCHENDING WORDT AANGEVOERD.

3° INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONEN- EN VENNOOTSCHAPSBELASTING BEDRIJFSLASTEN EN UITGAVEN - BEGRIP

(1) Zie Cass., 23 mei 1977, twee arresten

(A. C., 1977, 969 en 972) en 12 dec. 1979
(ibid., 1979-80, nr. 240).
(2) Zie Cass., 9 mei 1986, A.R. nr. 4994
(A.C., 1985-86, nr. 554) en 27 nov. 1986, A.R.
nr. 7585 (A.C., 1986-87, supra, nr. 194).
(3) Zie Cass., 6 juni 1961 (Bull. en Pas., 1961,
I, 1082}.
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over bet beroep van een belastingplicbtige kan bet volstaan met een
principiele beslissing en bet aan de administratie overlaten bet bedrag van
de ontheffingen te berekenen dat uit
de toepassing van bet beginsel voortvloeit (4). (Art. 278 W.I.B.)

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. MAAS INTERNATIONAL N.V.)
ARREST

(A.R. nr. F 1257 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 december 1984 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat : verweerster deel uitmaakt
van een groep waartoe onder meer
de N.V. Maas & Co behoort; verweerster statutair onder meer tot
doel heeft de exploitatie van schepen en vervoer voor eigen rekening
en voor rekening van derden; de
N.V. Maas & Co aan.verweerster op
11 december 1975 het schip « Fery ,,
verkocht voor tien miljoen frank en
op 22 december 1976 het schip « Jany » voor negen miljoen frank; de
verkoopprijs reeel was en werkelijk
werd betaald; beide schepen dadelijk aan de verkoper werden verhuurd en de exploitatie belangrijke
verliezen met zich bracht, maar
over de werkelijkheid en het bedrag
van de geleden verliezen en van de
voor beide schepen aangegeven uitgaven geen twijfel bestaat; verweerster niets vermomd of gesimuleerd
heeft;
Overwegende dat, blijkens het arrest, het geschil voor het hof van beroep beperkt was, eensdeels, tot de
aftrekbaarheid van de bedrijfsverliezen en -lasten, inclusief de afschrijvingen, door verweerster aangegeven in verband met de aankoop en
exploitatie van de schepen << Fery »
en<< Jany », namelijk 2.158.894 frank
voor het aanslagjaar 1976 en
(4) Zie Cass., 17 feb. 1953 (A.C., 1953; 418);-
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3.660.976 frank voor het aanslagjaar
1977, anderdeels, tot de toepasselijkheid van de wet van 29 juni 1975 tot

invoering van fiscale ontheffingen
om de aanvullende investeringen te
begunstigen, met betrekking tot het
motorschip << Fery »;
Over bet vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest de betwiste aanslagen tenietdoet in zoverre de uitgaven/
verliezen werden verworpen ten belope
van 2.158.894 frank, voor het aanslagjaar
1976, en 3.660.976 frank, voor het aanslagjaar 1977,
terwijl, na de beslissing van de directeur, voor het aanslagjaar 1976,
slechts 2.072.894 frank uitgaven en verliezen verworpen bleven, en, voor het
aanslagjaar 1977, 3.627.878 frank uit
hoofde van verworpen uitgaven en verliezen opgenomen bleef in de belastbare
basis; zodat het arrest, door andere cijfers in aanmerking te nemen, het geloof
en de bewijskracht die aan de beslissing
van de directeur van 1 oktober 1980,
nr. 173428, moeten worden gehecht, miskent (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek):

Overwegende dat het middel niet
preciseert van welke bewoordingen
of becijferingen uit de beslissing
zelf van de directeur van de belastingen de bewijskracht door het arrest zou zijn geschonden;
Dat het middel bij gebrek aan
nauwkeurigheid niet ontvankelijk is;
Over bet eerste en bet derde middel
sam en,
. bet eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, van het algemeen rechtsbeginsel
volgens hetwelk de directe belastingen
vastgesteld worden naar economische
werkelijkheid, en van de artikelen 43, 2",
44 en 45, 4", van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest beslist dat, hoewel
de akten houdende verkoop en verhuring
van twee binnenschepen slechts een constructie uitmaken om fiscale voordelen
te behalen, deze akten een economische
werkelijkheid weerspiegelen, nu uit geen
enkel element blijkt dat de overeenkomstsluitende partijen niet alle gevolgen aanvaard hebbe:rt van- ue· door- hen
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opgestelde akten, zodat deze akten aan
de administratie tegenwerpelijk zijn en
de bedrijfsuitgaven en -verliezen die
voortspruiten uit die constructie, aftrekbaar zijn overeenkomstig de artikelen
43, 2•, 44 en 45, 4•, van bet Wetboek van
de Inkomstenbelastingen,
terwijl, eerste onderdeel, bet bof van
beroep niet zonder zicbzelf tegen te spreken, kan beslissen dat, enerzijds, de aan
de administratie tegengeworpen akten
slecbts een constructie uitmaken om fiscale voordelen te bebalen, en, anderzijds,
oordelen dat deze akten de weerspiegeling zijn van een economiscbe werkelijkbeid die reiHe verliezen met bedrijfskarakter of werkelijke uitgaven, gedaan of
gedragen om belastbare inkomsten te
verkrijgen of te bebouden, beeft veroorzaakt (scbending van artikel 97 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, de directe belastingen beboren te worden gegrondvest op
de economiscbe werkelijkbeid, waarbij
bet niet voldoende is de juridiscbe werkelijkbeid, blijkend uit opgestelde akten,
vast te stellen, doch tevens de bedrijfseconomiscbe realiteit die scbuilgaat acbter de juridiscbe constructie, in acbt
moet worden genomen, bedrijfseconomiscbe werkelijkbeid die evenwel niet geheel kan bestaan uit een juridiscbe constructie opgezet met de uitsluitende bedoeling fiscale voordelen te bebalen en
z?doende de belasting te ontwijken, in
e1gen voordeel of ten voordele van derden; de bedrijfsverliezen en -uitgaven die
uit zulke juridiscbe constructie voortvloeien, derbalve niet beantwoorden aan
een bedrijfseconomiscbe realiteit en, wat
inzonderbeid de bedrijfsuitgaven waaronder afscbrijvingen of bedrijfsactiva - betreft, evenmin kunnen worden
aanvaard als gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te bebouden of te
verwerven (scbending van bet algemeen
recbtsbeginsel volgens betwelk de directe belastingen gevestigd worden naar
economiscbe werkelijkbeid, en van de
artikelen 43, 2•, 44 en 45, 4•, van bet Wethoek van de Inkomstenbelastingen);
het derde middel, afgeleid uit de
scbending van de artikelen 1 en 2, inzonderbeid § 2, van de wet van 29 juni 1975
tot invoering van fiscale ontbeffingen om
de aanvullende investeringen te begunstigen, 44 en 45, 4•, van bet Wetboek van
de Inkomstenbelastingen,
doordat bet arrest beslist dat verweerster zicb op de wet van 29 juni 1975 kan
beroepen, en aldus impliciet docb zeker
aanneemt dat de aankoqp van bet motor-
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scbip « Fery », waarvoor de vrijstelling
wordt gevraagd, een aanvullende investering is in de zin van de artikelen 1 en 2
van voormelde wet van 29 juni 1975 en
tevens een, overeenkomstig de artikelen
44 en 45, 4•, van bet Wetboek van de Inkomstenbelastingen, afscbrijfbaar licbamelijk actief is,
terwijl, eerste onderdeel, met de term
« aanvullende investering >> uitsluitend
deze investering wordt bedoeld die, uiteraard, beantwoordt aan een bedrijfseconomiscbe realiteit en aldus beoogt de bedrijvigbeid van de investeerder te consolideren of uit te breiden, betgeen niet
bet geval is wanneer de aankoop van bedrijfsactiva uitsluitend ingegeven wordt
door bet inzicbt fiscale voordelen te bebalen (scbending van artikel 1 van de
wet van 29 juni 1975);
tweede onderdeel, volledig afgescbreven bedrijfsactiva die door middel van
juridiscb-tecbniscbe kunstgrepen van bet
vermogen van de ene vennootscbap overgaan naar bet patrimonium van de andere vennootscbap, die samen met eerstbedoelde vennootscbap deel uitmaakt van
dezelfde « groep van vennootscbappen •,
met de uitsluitende bedoeling fiscale
voordelen te verwerven, inzonderbeid
door aldus te tracbten de reeds afgescbreven activa een tweede maal af te
scbrijven, geen activa zijn die overeenkomstig de artikelen 44 en 45, 4•, van bet
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
mogen worden afgescbreven, nu deze afscbrijvingen niet samengaan met een
waardevermindering welke zicb gedurende bet belastbaar tijdperk werkelijk
voordeed (scbending van de artikelen 2,
§ 2, van de wet van 29 juni 1975, 44 en
45, 4•, van bet Wetboek van de Inkomstenbelastingen) :

Wat het eerste onderdeel van het
eerste middel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
niet een tegenstrijdigheid aanvoert
die gelijkstaat met een gebrek aan
motivering, maar wel een onwettigheid die hierin zou bestaan dat de
appelrechters, na te hebben geoordeeld dat de verkoop van schepen
aan verweerster een constructie was
om fiscale voordelen te behalen, in
rechte niet kunnen beslissen dat het
verlies en de uitgaven van verweerster met betrekking tot de exploitatie van die schepen beantwoorden
aan de economische werkelljkheid,
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waarop, volgens eiser, de directe belastingen behoren te worden gegrondvest;
Dat het onderdeel, dat enkel artikel 97 van de Grondwet als geschonden wetsbepaling aanwijst, niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel van het
eerste middel en het eerste onderdee! van het derde middel betreft :
Overwegende dat het arrest in feite beslist dat uit geen enkel element
ter zake blijkt dat de overeenkomstsluitende partijen niet alle gevolgen
aanvaard hebben van de door hen
opgestelde akten; dat het, in consideransen die in de beide middelen
niet worden weergegeven, oordeelt
dat : de verkoop en de overdracht
van de schepen « Fery » en « J any »
aan verweerster, met alle gevolgen
daaraan verbonden, reeel waren en
geen enkele wettelijke verplichting
erdoor werd miskend; de schepen
door •'erweerster conform haar statutair ioel werden geexploiteerd en
de ge1eden verliezen en gedragen
lasten vaststaan;
Dat het arrest aldus de beslissing
dat de litigieuze verliezen, uitgaven
en afschrijvingen betreffende de
schepen « Fery » en « J any » aftrekbaar zijn, naar recht verantwoordt
en de artikelen 43, 2°, 44 en 45, 4°,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen niet schendt;
Dat het arrest, door mede op die
gronden te beslissen dat de wet van
29 juni 1975 tot invoering van fiscale
ontheffingen om de aanvullende investeringen te begunstigen, in beginsel toepasselijk is op de aankoop
van het motorschip « Fery », artikel
1 van die wet niet schendt;
Dat de onderdelen falen naar
recht;
Wat het tweede onderdeel van het
derde middel betreft :
Overwegende enerzijds dat eiser,
mede met betrekking tot de aankoop van het schip « Fery » en tot
de bedrijfslasten, inclusief de afschrijvingen, verbonden aan de explmtatie ervan, tevergeefs, zoals
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blijkt uit het antwoord op het tweede onderdeel van het eerste middel
en op het eerste onderdeel van het
derde middel, een schending van de
artikelen 44 en 45, 4°, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen
heeft aangevoerd;
Overwegende anderzijds dat noch
uit voormelde wetsbepalingen noch
uit artikel 2, § 2, van vorenbedoelde
wet van 29 juni 1975 volgt dat de
aanschaffingswaarde van lichamelijke activa, ten deze bedrijfsoutillering, of de afschrijvingen erop niet
in aanmerking mogen worden genamen indien die activa reeds geheel
op hun oorspronkelijke aanschaffingswaarde waren afgeschreven
door de vennootschap waarvan zij
tegen een reele prijs Werden gekocht;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 278 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest oordeelt dat uit de
tekst van de wet van 29 juni 1975 tot invoering van fiscale ontheffingen om de
aanvullende investeringen te begunstigen, blijkt dat verweerster er een beroep
op kan doen wat betreft de aankoop, in
december 1975, van het motorschip « Fery », doch dat de principiele toepasselijkheid van voormelde wet uiteraard afhankelijk is van de naleving van de voorschriften van het koninklijk besluit van
24 augustus 1975 en/of 1 juni 1976, naleving waarover het arrest geen uitspraak
doet, en het dispositief van het arrest
dus slechts een principieel en voorwaardelijk recht op de toepassing van voormelde wet van 29 juni 1975 erkent,
terwijl het hof van beroep, dat bevoegd is om in eerste en laatste aanleg
het beroep van de belastingplichtige te
behandelen, wegens het kenmerk van
openbare orde van de belastingen, zelf in
feite en in rechte, binnen de perken van
het aanhangig gemaakte geschil, dat onder meer betrekking had op de toepassing van meervermelde wet van 29 juni
1975 en de ter uitvoering daarvan genomen koninklijke besluiten, over de grond
ervan uitspraak moet doen, derhalve ertoe gehouden is ten gronde na te gaan. of
alle toepassingsvoorwaarden van de mgeroepen rechtsregel zijn vervuld, en dat
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hof zich derhalve niet kan beperken tot
een voorwaardelijke en/of principiiHe beslissing volgens welke een wettelijke bepaling in principe van toepassing is voor
zover de voorwaarden vervat in uitvoeringsbesluiten werden nageleefd, zonder
de naleving ervan zelf te controleren op
grand van de stukken van het dossier
waarop het hof van beroep vermag acht
te slaan; het hof van beroep derhalve
zijn bevoegdheid ten onrechte niet voiledig heeft uitgeoefend en artikel 278 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen schendt :

Overwegende dat door de directeur van de belastingen, op het
bezwaar van verweerster, op 1 oktober 1980 onder meer was beslist dat
de wet van 29 juni 1975 tot invoering van fiscale ontheffingen om de
aanvullende investeringen te begunstigen, niet toepasselijk was op
de aankoop van het schip << Fery »,
omdat die aankoop niet beantwoordde aan de doeleinden welke door de
wetgever waren nagestreefd;
Overwegende dat verweerster in
haar voorziening tegen die beslissing en in haar conclusie voor het
hof van beroep de vernietiging van
de aangevochten beslissing vorderde, alsmede dat << toepassing zou
worden verleend van de wet van 29
juni 1975 »; dat eiser de bevestiging
van de beslissing van de directeur
vorderde;
Overwegende dat het arrest ter
zake beslist dat verweerster aanspraak heeft op toepassing van de
wet van 29 juni 1975, voor zover
voldaan is aan de bepalingen van
het koninklijk besluit van 24 augustus 1975 tot bepaling van de regelen
volgens welke de vrijstelling wordt
afgetrokken die wordt bedoeld in de
wet van 29 juni 1975 tot invoering
van fiscale ontheffingen om de aanvullende investeringen te begunstigen, of van het koninklljk besluit
van 1 juni 1976 tot bepallng van de
regelen volgens welke de vrijstelling
wordt afgetrokken die wordt bedoeld in de wet van 20 maart 1976
betreffende de economische herstelmaatregelen; dat het hof van beroep
vaststelt dat het de naleving van die

koninklijke besluiten niet kan nagaan;
Overwegende dat het arrest aldus
de beslissing van de directeur der
belastingen ter zake van de toepasselijkheid van de ontheffingen bepaald bij de wet van 29 juni 1975
vernietigt en een principiele beslissing neemt die het de administratie
mogelijk maakt de concrete ontheffingen volgend uit de toepasselijke
koninklijke besluiten te berekenen;
Dat het hof van beroep zodoende,
binnen de perken van het aan zijn
oordeel onderworpen geschil, uitspraak doet over de zaak zelf en
derhalve artikel 278 van het Wethoek van de lnkomstenbelastingen
niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
27 februari 1987 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. M. Baltus, Brussel.
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1" en 2" Wanneer de belastingplichtige
een bezwaarschrift heeft ingediend tegen de te zijnen name gevestigde aanslag en tevens de directeur der belastingen om vrijstelling van de nalatigheidsinteresten heeft verzocht, worden
de artt. 278 en 307 W.LB. geschonden
als het hof van beroep, bij d? uitspraak over het tegen de aanslag ingediende bezwaarschrift, beslist dat oak
het verzoek om vrijstelling van interesten, waarover de directeur zijn beslissing had aangehouden, bij het hof
aanhangig is (1).

T.

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
« THE VELO WASHER COMPANY » F.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. F 1267 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 januari 1985 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gPwezen;
Over het middel, afgeleid uit de schendhg van de artikelen 267, 276, 278 en 307
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest aanneemt dat de
vraag tot vrijstelling van nalatigheidsinteresten een in artikel 267 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen beoogde grief uitmaakt die ten deze geacht
moet worden door de directeur, op grond
van artikel 276 van hetzelfde wetboek te
zijn vern orpen; het hof van beroep dientengevolge aanneemt dat dit punt aanhangig is en de rechters ertoe gehouden
zijn te beslissen over de vraag tot vrijstelling van nalatigheidsinteresten,
terwijl de
eventuele
vrijstelling
van nalatigheidsinteresten uitdrukkelijk
wordt geregeld door artikel 307 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
en derhalve geen bezwaar uitmaakt dat
op grond van artikel 267 van hetzelfde
wetboek bij de directeur der belastingen
aanhangig kan worden gemaakt, derwij(1) Zie Raad van State, 7e kamer, 11 feb.
1982, Verz. Arr. R.v.S., 1982, nr. 22007, 300.
Over de vraag in hoeverre de zaak bij het
hof van beroep aanhangig is, zie Cass., 10
maart 1960 (A.C., 1960, 654), 6 feb. 1962 (Bull.
en Pas., 1962, I, 648), 3 sept. 1968 (A.C., 1969, 4,
en cond .. eerste adv.-gen. Mahaux), 17 maart
1970 (1b1d., 1970, 683) en 17 mei 1973
(ibid., 1973, 904).
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ze dat noch de directeur, noch het hof
van beroep bevoegd zijn om, in het kader van de machten hen verleend respectievelijk door de artikelen 276 en 278
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, over de vraag tot vrijstelling van
nalatigheidsinteresten uitspraak te doen;
zodat het arrest, door zich impliciet ratione materiae bevoegd te verklaren, al
de hiervoren vermelde wetsbepalingen
schendt:

Overwegende dat verweerster in
haar bezwaarschriften van 7 j anuari
1980 en 5 maart 1980, respectievelijk
gericht tegen de aanslagen in de
vennootschapsbelasting en in de solidariteitsbijdrage betreffende de
aanslagjaren 1977 en 1978, primair
een grief aanvoerde tegen de verwerping van een afschrijving van
725.000 frank ter zake van een vordering op een Franse vennootschap
Laveuses Velo, en voorts de directeur der belastingen verzocht
geen nalatigheidsinterest aan te rekenen vanaf respectievelijk 1 juli
1978 en 1 juli 1979, maar slechts
vanaf 31 maart 1980 en 22 april
1980, « omdat er in geen geval sprake kan zijn van onjuiste of onvolledige aangifte ten einde de belasting
te ontduiken »;
Dat verweerster aldus de directeur der belastingen verzocht om
haar, met toepassing van artikel 307
van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen, vrijstelling te verlenen
van ten minste een deel van de nalatigheidsinteresten;
Overwegende dat een beslissing
door de directeur der belastingen
genomen ter zake van een verzoek
om vrijstelling van nalatigheidsinteresten geen jurisdictionele beslissing is; dat tegen zo'n beslissing
geen voorziening bij het hof van beroep openstaat en artikel 278 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen ter zake geen toepassing
vindt;
Dat het arrest derhalve de artikelen 278 en 307 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen schendt
door ten deze te oordelen dat de
voorziening tegen de beslissing van
de directeur der belastingen, waar-
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bij deze de aangevoerde bezwaren
tegen de litigieuze aanslagen verwerpt en zegt dat over de kwestie
van de nalatigheidsinteresten een
afzonderlijke beslissing zal worden
genomen, oak de laatstbedoelde
kwestie bij het hof van beroep aanhangig maakt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

uitoefening van het beroep (1). (Art. 44
W.I.B.)
(SCHELFHAUT
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1305 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 juni 1985 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;

PERSONEN- EN VENNOOTSCHAPSBELASTING - BEDRIJFSLASTEN EN -UITGAVEN - BEGRIP SCHADEVERGOEDING WEGENS ONRECHTMATIGE MEDEDINGING.

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet en 44 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest het beroep ten aanzien van de aanslag voor aanslagjaar
1979, inkomsten 1978, ongegrond verklaart op grond dat de schadevergoeding
waartoe eiser werd veroordeeld, betrekking heeft op niet toegelaten daden of
praktijken, namaking en oneerlijke concurrentie, weliswaar beroepshalve gepleegd, doch die in de gegeven omstandigheden niet noodzakelijk waren voor
de uitoefening van zijn beroep,
terwijl artikel 44 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen, door te bepalen dat de aftrekbare bedrijfsuitgaven
die zijn welke de belastingplichtige tijdens het belastbare tijdpark heeft gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden, inhoudt dat er noodzakelijkerwijze een
verband moet bestaan tussen de uitgave
of de handeling die de uitgave veroorzaakt enerzijds en de belastbare inkomsten anderzijds, doch niet dat er een verband van noodzakelijkheid moet bestaan
tussen de uitgave en de belastbare inkomsten (met andere woorden dat zonder de uitgave het verkrijgen van de belastbare inkomsten niet mogelijk zou
geweest zijn), en de handeling van overtreding van een tekening of model van
een concurrent noodzakelijkerwijze geschiedt in de uitoefening van de beroepswerkzaamheid die bestaat in de
vervaardiging en verkoop van rolluiklin-

Niet naar recht verantwoord is het arrest dat de ter uitvoering van een veroordeling wegens onrechtmatige mededinging betaalde schadevergoeding
niet als aftrekbare bedrijfslasten of
-uitgaven aanmerkt, op grand dat die
uitgave niet noodzakelijk was voor de

(1) Zie Cass., 11 jan. 1944 (Bull. en
Pas., 1944, I, 136), 4 dec. 1951 (A.C., 1952, 160),
26 okt. 1954 en 28 juni 1955 (ibid., 1955, 117 en
878), 23 jan. en 22 april1958 (ibid., 1958, 327 en
650), 17 feb. 1959 (Revue fiscale, 1959, 233),
31 mei 1960 (A.C., 1960, 876), 4 feb. 1969
(ibid., 1969, 535), en 5 juni 1975 (ibid., 1975,
1059).

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.
27 februari 1987 - 1• kamer- Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rauws, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. M. Baltus, Brussel.

Nr. 389
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ten; zodat het arrest zonder schending
van de artikelen 97 van de Grondwet en
44 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen niet kan beslissen dat de schadevergoeding waartoe eiser was veroordeeld, betrekking heeft op niet toegelaten praktijken, weliswaar beroepshalve
gepleegd, doch die in de gegeven omstandigheden niet noodzakelijk waren
voor de uitoefening van zijn beroep en
dus geen aftrekbare bedrijfsuitgave
vormt in de zin van artikel 44 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(schending van de artikelen 44 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
en 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat het arrest vaststelt : dat eiser veroordeeld werd tot
betaling van een schadevergoeding
van 150.000 frank wegens namaak
en ongeoorloofde mededinging, omdat hij, na deponering door een derde van een handelsmerk voor het
vervaardigen en verkopen van persiennelint, zelf een rolluiklint met
gelijkaardige kenmerken op de
markt had gebracht; dat de totale
door eiser betaalde som, gerechtelijke interesten en kosten inbegrepen, 228.170 frank bedroeg;
Overwegende dat, ingevolge artikel 44 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, schadevergoeding het karakter van bedrijfsuitgave of -last heeft, onder meer, wanneer zij verschuldigd is wegens
fouten uit hoofde van de uitoefening
van het beroep begaan;

Nr. 389

Overwegende dat het arrest beslist dat de door eiser betaalde schadevergoeding, vermeerderd met de
gerechtelijke interesten en de kosten, geen bedrijfsuitgave of -last is
omdat zij betrekking heeft op daden
die weliswaar door eiser uit hoofde
van het door hem uitgeoefende beroep werden verricht, maar die voor
de uitoefening van zijn beroep niet
noodzakelijk waren;
Dat het arrest aldus de beslissing
niet naar recht verantwoordt;
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.
27 februari 1987 - 1" kamer- Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. R. Tournicourt, Brussel, en Claeys
Bouuaert.
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

eis op grand van de door de benadeelde begane fout - Geen vaststel!ing dat de schade, zoals zij zich in concreto heeft voorgedaan, op
dezelfde wijze zou zijn ontstaan zonder de
fout van de verweerder - Gevolg.
796

A
Aanplakbiljetten
Regelen op het aanplakken en reclame rnaken- Wetboek der met het Zegel Ge!ijkgestelde Taksen, art. 200 - K.B. 14 dec. 1959,
waarbij regelen worden gesteld op het aanplakken en reclame maken - Aanbrengen op
een verboden plaats - Behouden van de onregelmatige aanplakking.
622

Aanplal[biljetten
Reclame-inrichtingen ting - Vereisten.

Agglomeratiebelas786

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak - Begrip - Beslissing dat er geen
oorzakelijk verband bestaat tussen de schade
en het feit dat een motorrijder van minder
dan achttien jaar oud op de duozitting een
passagier vervoerde - Bes!issing waarbij niet
wordt uitgesloten dat de passagier medeaansprakelijk is.
554

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzakelijk verband tussen onrechtmatige
daad en schade - Onaantastbare beoordeling
door de feitenrechter - Toezicht van het Hof.
724

Aanspral{elijkheid buiten overeenkomst
Oorzakelijk verband tussen onrechtmatige
daad en morele schade - Begrip.
724

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Wegverkeersongeval
Aansprakelijkheid
van de voorranghebbende bestuurder - Voorwaarde.
729

Aanspral{elijkheid buiten overeenkomst
Schade - Oorzakelijk verband tussen fout en
schade - Eis tot schadevergoeding van de- benadeelde tegen de pers'oon wiens fout de schade zou hebben veroor:oaakt - Beslissing die
vaststelt dat de benadeelde en de verweerder
een fout hebben begaan - Afwijzing van de

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Wegverkeersongeval - Besliss;ng waarbij een bestuurder aileen aansprakelijk wordt verklaard voor de schade Geen vaststelling waaruit kan worden afgeleid dat de schade, zoals zij zich heeft voorgedaan, ook zou veroorzaakt zijn zonder de fout
die de rechter ten laste van de andere bestuurder heeft vastgesteld - Gevolg.
4b9

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Onderwijzers - Begrip.

442

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Gebrek van de zaak - Begrip.

486

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Zaken - Schade veroorzaakt
door het gebrek van een zaak - Bewijsleve693
ring.

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Aansprakelijkheid van de bewaarder van een
zaak voor de door die zaak veroorzaakte schade - Art. 1384, eerste lid, B.W. - Gebrek van
de zaak - Begrip.
827

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht grip.

Gebrek van de zaak -

Be855

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Dieren - Schade veroorzaakt door een dier - Art. 1385 B.W. - Aansprakelijkheid van de eigenaar of van de bewaarder - Vermoeden van schuld - Uitzondering - Fout van het slachtoffer - Vereisten.
852

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
MateriiHe schade ten gevolge van tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Vaststelling van de
schade op basis van het brutoloon van het
slachtoffer- Wettigheid- Vereiste
522

-2Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Materiele schade ten gevolge van blijvende
arbeidsongeschiktheid - Vaststelling van het
bedrag van de vergoeding.
519

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Morele schade - Begrip.

724

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schip, scheepvaart - Binnenvaart - Ontheffing van aansprakelijkheid van de schipper Art. 32 van de wet van 5 mei 1936 op de
rivierbevrachting - Draagwijdte.
824

Bedienden - Art. 82 Arbeidsovereenkomstenwet - Aard van die bepaling.
766

Arbeidsovereenkomst
Schorsing - Verloren arbeidsdag - Staking
in bet openbaar vervoer.
460

Arbeidsovereenkomst
Ontslag - Verbod - Oproeping onder de wapens - Werknemer opgeroepen naar het recruterings- en selectiecentrum
Beschermingsperiode - Omvang.
433

Arbeidsovereenkomst

Advocaat
Aanvaarding van een voorstel tot dading
Brief gericht tot de advocaat van de tegenpartij- Gevolgen.
571

Einde van de overeenkomst - Volledige en
b!ijvende arbeidsongeschiktheid van de werknemer wegens ziekte - Beoordeling.
604

Arbeidsovereenkomst

Advocaat
Voorziening in cassatie - Beslissing van de
Hoge Militieraad - Cassatieberoep ingesteld
door een advocaat, zonder bijzondere volmacht.
664

Einde van de overeenkomst - Opzegging Bediende - Termijn vastgesteld door de
rechter - Omstandigheden waarmee rekening kan worden gehouden.
833

Arbeidsovereenkomst

Advocaat
Raad van de Orde van Advocaten - Gewettigde verdenking - Begrip.
793

Advocaat
Raad van de Orde va• Advocaten - Gewettigde verdenking - V• . cdering tot onttrekking
van de zaak aan de rechter - Ontvankelijkheid - Feiten toegeschreven aan de stafhouder.
793

Mstamming
Natuurlijke afstamming - Niet erkend natuurlijk kind - Geen erkenning - Gevolg.
613

Mstand
BurgerliJke zaken eindvonnis.

Arbeidsovereenkomst

Geding beeindigd door
544

Einde - Opzeggingsvergoeding
Werklieden - Bijzondere opzeggingstermijn bepaald
ter uitvoering van art. 61 Arbeidsovereenkomstenwet.
721

Arbeidsovereenlwmst
Einde - Willekeurig ontslag - Begrip.

463

Arbeidsvoorziening
Zeelieden - Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij - Inschrijving - Intrekking door bet
beheerscomite - Recht van verdediging. 718

Automobielen,
taxi's

autobussen,

autocars,

Schifting van en toezicht op autobestuurders
- Vervoer van personeel naar de zetel van de
onderneming of de plaats van het werk en
omgekeerd - Begrip.
503

Mstand
Vaststellingen en gevolgtrekkingen van de feitenrechter - Toezicht van het Hof.
851

Mstand
Be grip.

851

Mstand
Klachtafstand » - Mstand van burger!ijkepartijstelling door het slachtoffer van een
misdrijf- Draagwijdte.
851

B

«

Arbeidsongeval
Vergoeding - Opzet- Begrip.

800

Arbeidsongeval
Vergoeding - Opzet - Begrip.

800

Arbeidsongeval
Algemene begrippen - Wet tot wijziging van
de uitbetaling van de waarde der rente als kapitaal - Toepassing in de tijd.
715

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen
Bewerking van het onvermogen - Aard van
het misdrijf.
559

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen
Bewerking van het onvermogen delen van het misdrijf.

Bestand559

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen
Bewerking van het onvermogen - Mlopend
misdrijf.
559
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-r

r----

l:-

-3Be lasting
Grondwet, artt. 6 en 112 - Gelijkheid voor de
belastingen - Onderscheid tussen categorieen belastingplichtigen - Willekeur - Begrip.
757

Beroepsziekte
Blijvende arbeidsongeschiktheid - In aanmerking te nemen elementen - Rustpensioen.
571

Bescherming van de maatschappij
Beslissing van de commissie tot bescherming
van de maatschappij waarbij de wederopneming van een op proef in vrijheid gestelde
ge!nterneerde wordt gelast - Wettigheid Voorwaarden.
446

Bescherming van de maatschappij
Internering gelast door magistraten die uitspraak hebben gedaan over de voorlopige
hechtenis van de verdachte - Wettigheid. 625

Bescherming van de maatschappij
Internering - Voorwaarde.

625

Bescherming van de maatschappij
Internering op grand van een beslissing van
de minister van Justitie _- Wet tot bescherming van de maatschappij, art. 21 - Vordering van de ge!nterneerde om naar de gevangenis te worden teruggestuurd - Beslissing
daarover door de commissie tot bescherming
van de maatschappij - Voorziening in cassatie - Niet ontvankelijk.
521

Bescherming van de maatschappij
Beslissing van de commissie tot bescherming
van de maatschappij waarbij aan een ge!nterneerde verlof wordt geweigerd- Voorziening
in cassatie - Ontvankelijkheid.
778

Bescherming van de maatschappij
Commissie tot bescherming van de maatschappij - Internering - Verslag van de psychiater die eerder a! tot internering had besloten - Wettigheid.
778

Bescherming van de maatschappij
Commissie tot beschenning van de maatschappij - Rechtspleging - Verslag van een
commissie betreffende haar optreden met toepassing van art. 18 Wet Bescherming Maatschappij - Cassatieberoep.
839

Bescherming van de maatschappij
Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtspleging - Advies van een
commissie verstrekt aan de minister van Justitie betreffende een verzoek van de ge!nterneerde tot overheveling van zijn dossier naar
een andere commissie - Cassatieberoep. 840

Beslag
Vatbaarheid voor beslag - Bedragen uitgekeerd als geneeskundige verstrekkingen ten

laste van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
663

Beslag
Uitvoerend beslag op onroerend goed - Hoger beroep - Akte van hager beroep niet betekend - Gevolg.
746

Betekening van exploten
Strafzaken - Beklaagde die zijn woonplaats
heeft verlaten zonder zijn verblijfplaats bekend te maken - Mgifte van het afschrift
van het exploot op het politiecommissariaat
- Wettigheid.
573

Betichting van valsheid
Strafzaken - Verzoekschrift tot betichting
van valsheid, tot staving van een niet ontvankelijke vordering.
741

Bevoegdheid en aanleg
Belastingzaken - Inkomstenbelastingen Beroep voor het hof van beroep - Bevoegdheid.
863

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Geschil inzake bevoegdheid - Geen verwijzing naar de arrondissementsrechtbank - Bevoegdheid van de geadieerde rechter.
808

Bevoegdheid en aanleg
Bevoegdheid- Strafzaken- Begrip.

7';4

Bewijs
Algemene begrippen - Burgerlijke zaken Bezit - Roerende goederen - Gebreken van
het bezit - Bewijslast.
448

Bewijs
Algemene begrippen - Burgerlijke zaken Roerende eigendom - Vordering tot teruggave - Bewijsmiddel.
448

Bewijs
Belastingzaken - Vermoedens - Feitelijke
vermoedens- Vast te stellen feit- Toezicht
van het Hof.
657

Bewijs
Bewijs door geschrift - Burgerlijke zaken Begin van bewijs door geschrift - Geschrift
uitgaande van de schuldenaar - Begrip. 789

Bewijs
Burgerlijke zaken - Bewijs door geschrlft Bewijskracht van de akten - Miskenning 808
Begrip.

Bewijs
Burgerlijke zaken - Vermoedens - Feitelijke vermoedens - Zekerheid omtrent het
vast te stellen feit.
543

Bewijs
Feitelijke vermoedens -

- Toezicht va.n het Hof

Burgerlijke zaken

660

-4Bewijs
Strafzaken - Sociale zekerheid der werknemers - Sociale-Zekerheidswet Werknemers,
art. 33 - Wettelijke bewijswaarde van de processen-verbaal- Voorwaarden.
478

Bewijs
Bewijs door geschrift - Strafzaken - Bewijskracht van de akten - Aanvaarding door
een advocaat van een voorstel tot dading Vonnis gegrond op het akkoord van de partij
zelf - Gevolg.
571

Bewijs
Bewijs door geschrift - Strafzaken - Bewijskracht van de akten- Akte waarnaar de
rechter niet verwijst - Gevolg.
690

Bezit
Roerende goederen Begrip.

Dubbelzinnig bezit 448

Be zit
Roerende goederen - Gebreken van het bezit
- Bewijslast.
448

Burgerlijke staat

del in de uitoefening van het ambt zijn gepleegd- Incidentele aangifte- Begrip. 743

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen Burgerlijke zaken - Afstand van een recht Vaststellingen en gevolgtrekkingen van de feitenrechter - Toezicht van het Hof.
851

Cassatie
Ambtshalve aan te voeren middelen - Strafzaken - Voorziening van de civielrechtelijke
aansprakelijke partij tegen het openbaar ministerie.
442

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Dienstplicht Ambtshalve op te werpen middelen.
723

Cassatie
Voorziening van de procureur-generaal Strafzaken - Art. 441 Sv. - Jeugdbescherming - Ontzetting van de ouderlijke macht
- Niet erkend natuurlijk kind - Vernietiging zonder verwijzing.
613

Cassatie

Akten van de burgerlijke stand - Geboorteakte- Verbetering- Voorwaarde.
705

c
Cassatie
Bevoegdheid - Strafzaken - Verschrijving
in de verklaring van voorziening - Bevoegdheid van het Hof om ze te verbeteren.
521

Cassatie
Bevoegdheid - Strafzaken - Incidentele
aangifte van misdaden - Begrip.
591

Cassatie
Bevoegdheid - Strafzaken - Verzoek tot
heropening van een gerechtelijk strafonderzoek.
605

Cassatie
Bevoegdheid - Strafzaken - Rechtvaardigingsgrond - Onoverkomelijke dwaling Toetsing door het hof.
608

Cassatie
Bevoegdheid - Oorzakelijk verband tussen
onrechtmatige daad en schade - Toezicht
van het Hof.
724

Cassatie
Bevoegdheid - Strafzaken - Aangifte van
misdaden die o.m. door een gehele rechtbank
van eerste aanleg of rechtbank van koophan-

Cassatieberoep in het belang van de wet
Strafzaken - Sv., art. 442 - Voorziening
door de procureur-generaal bij het Hof van
Cassatie - Ter terechtzitting van het Hof ingesteld - Cassatie beperkt tot het belang van
de wet en zonder verwijzing.
635

Cassatie
Rechtspleging - Incidentele aangifte van
misdaden - Arrest in raadkamer gewezen.
591

Cassatie
Strafzaken - Aangifte van misdaden die o.m.
door een gehele rechtbank van eerste aanleg
of rechtbank van koophandel in de uitoefening van het ambt zijn gepleegd - Arrest
waarin de aangifte niet ontvankelijk wordt
verklaard omdat zij niet incidenteel is - Arrest in raadkamer gewezen.
743

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Veroordeling wegens bedrieglijke bankbreuk en andere misdrijven - Elm enkele hoofdgevangenisstraf
en een geldboete - Straf naar recht verantwoord door bepaalde misdrijven - Bekendmaking bevolen voor aile bewezen verklaarde
misdrijven - Middel dat enkel op bepaalde
misdrijven betrekking heeft - Middel gegrond - Gevolg.
548

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering- Voorziening van de beklaagdeVernietiging van de beslissing waarbij de beklaagde wordt veroordeeld - Dientengevolge
vernietiging van de niet definitieve beslissing
waarbij de vrijwillig tussengekomen partij
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-5veroordeeld wordt, niettegenstaande de afstand van de voorziening, die niet als een berusting kan worden opgevat.
598

Cassatie
Omvang- Strafzaken- Vervallenverklaring
van het recht tot sturen als straf - Vernietiging we gens onwettigheid van die straf.
598

Cassatie
Strafzaken - Cassatieberoep van de procureur-generaal - Art. 441 Sv. - Cassatieberoep ingesteld na verwerping van het vroegere cassatieberoep van de veroordeelde - Ontvankelijkheid - Vereisten.
668

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Cassatie van een beslissing Vernietiging van de daaruit voortvloeiende
beslissingen.
498

Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorderingen - Niet beperkte voorziening van
595
de beklaagde.

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Verdeling van de aansprakelijkheid tussen de beklaagde en de burgerlijke
partij - Voorziening van de beklaagde Cassatie van de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering - Grenzen.
777

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Strafvordering Voorziening in cassatie van de beklaagde en
van de voor deze burgerrechtelijk aansprakelijke partij - Cassatie op de voorziening van
de beklaagde - Gevolg t.a.v. de burgerrechtelijk aansprakelijke partij.
551

Cassatiemiddelen

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Voorziening van een veroordeelde verzekeraar - Beslissing waarbij een andere verzekeraar buiten het geding wordt gesteld.
516

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Conclusie voor het vonnisgerecht dat over het verzoek uitspraak moet doen - Middel uit
schending van art. 97 Gw.
474

Cassatiemiddelen

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering- Voorziening van een verzekeraar
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
van de beklaagde - Vernietiging van de op
een burgerlijke rechtsvordering gewezen
eindbeslissing - Vernietiging van de niet definitieve beslissing op een andere, tegen dezelfde verzekeraar ingestelde burgerlijke
rechtsvordering- Voorwaarden.
516

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beslissing die het gevolg is van
de vernietigde beslissing.
554

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Voorziening van de vrijwillig tussengekomen partij - Eindbeslissing op de
rechtsvordering van een burgerl{jke partij Cassatie van die beslissing - Gevolg - Vernietiging van de niet definitieve beslissing op
de rechtsvordering van een andere burgerlijke partij- Vereiste.
554

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Niet beperkt cassatieberoep van
de beklaagde - Cassatie van de beslissing op
de strafvordering- Vernietiging van de definitieve en niet definitieve beslissingen op de
tegen de beklaagde ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen.
557

Cassatie
Strafzaken Gevolgen.

Cassatie

Burgerlijke rechtsvordering 582

Belastingzaken - Ontvankelijkheid - Vermelding die los staat van de wetsbepalingen
waarvan de schending wordt aangevoerd. 859

Cassatiemiddelen
Belastingzaken - Ontvankelijkheid - Vaagheid - Middel met beroep op miskenning van
de bewijskracht van een beslissing van de directeur - Geen precisering van de bestanddelen van de beslissing waarvan de bewijskracht zou zijn miskend.
859

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Voorziening tegen twee
arresten - Middel waarin niet wordt vermeld
op welk arrest het kritiek oefent - Ontvankelijkheid.
522

Cassatiemiddelen
Burgerijke zaken - Nieuw middel.

660

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Begrip.
817

Cassatiemiddelen
Dienstplicht - Nieuw middel - Hoger beroep buiten de wettelijke termijn - Overmacht.
466

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Nieuw middel - Begrip.
500

Cassatiemiddelen
Nieuw middel - Strafzaken - Voor het eerst
voor het Hof aangevoerd middel waarbij aan
het hof van assisen wordt verweten het woord

-6te hebben verleend aan de getroffene als burgerlijke partij, terwijl enkel de strafvordering
nog aanhangig was.
842

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Middel waarin de onafhankeIijkheid en onpartijdigheid van de rechtbank
wordt betwist wegens haar samenstelling Middel dat voor het eerst voor het Hof kan
worden voorgedragen.
857

Cassatiemiddelen
Gemis aan belang - Burgerlijke zaken Middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van een conclusie - Ontvankelijkheid - Rechter die over het middel uitspraak
heeft gedaan zoals hij zulks had moeten doen
indien hij de aangevoerde miskenning niet
had begaan.
833

gehandhaafd - Middel dat de regelmatigheid
van de aanhouding betwist.
737

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Middel zonder verband met de
bestreden beslissing - Arrest dat uitspraak
doet over de handhaving van de voorlopige
hechtenis - Middel dat uitsluitend betrekking heeft op de regelmatigheid van het voorbereidend onderzoek - Aard van het middel.
737

Cassatiemiddelen
Middel zonder verband met de bestreden beslissing - Strafzaken - Voorziening enkel
gericht tegen de door het hof van assisen op
de strafvordering gewezen beslissing - Middel tegen de op de burgerlijke rechtsvordering gewezen beslissing.
842

Cassatiemiddelen
Gemis aan belang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burger!ijke rechtsvordering die ongegrond maar ook niet ontvanke!ijk wordt verklaard - Middel van de
burgerlijke partij slechts gericht tegen het
niet ontvankelijk verklaren.
4 71

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Ontvankelijkheid
Strafvordering - Een enkele straf uitgesproken wegens twee misdrijven - Middel dat enkel op
een van die misdrijven betrekking heeft Bestaan van het andere misdrijf afgeleid uit
het eerste.
772

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Ontvankelijkheid
Bescherming van de maatschappij - Middel afgeleid
uit schending van het recht van verdediging
- Verweer voor de commissie tot bescherming van de maatschappij zonder aanvoering
van die schending.
778

Cassatiemiddelen
Ontvankelijkheid - Gemis aan belang Strafzaken - Strafvordering - Een enkele
straf voor verscheidene misdrijven - Middel
dat enkel op een van die misdrijven betrekking heeft - Straf naar recht verantwoord
door een ander misdrijf.
780

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Middel zonder enig verband
met de bestreden bes!issing - Niet ontvankelij k middel.
53 5

D
Dagvaarding
Burgerlijke zaken - Termijn - Nietigheid
t.a.v. een gedagvaarde partij - Gevolg t.a.v.
de andere partijen.
716

Dienstplicht
Uitstel op morele grond - Dienstplichtige
zonder recht op de eerste vijf uitstellen - In
het buitenland verblijvende dienstplichtige.
664

Dienstplicht
Uitstel op morele grond - Dienstplichtige
van ten hoogste dertig jaar oud - In het buitenland verb!ijvende dienstplichtige.
664

Dienstplicht
Uitstel op morele grond - In het buitenland
verblijvende dienstplichtige.
664

Dienstplicht
Uitstel en vrijlating van dienst op morele
grond - Kostwinner - In aanmerking te nemen inkomsten - Inkomsten van het lopend
jaar- Begrip.
723

Dienstplicht
Militierechtscolleges - Militieraad - Rechtsmiddelen - Intrekking.
466

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Middel
dat enkel betrekking heeft op de procedure
voor de raadkamer - Niet ontvankelijk middel.
535

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Middel zonder verband met de
bestreden beslissing - Voorziening tegen een
arrest waarbij de voorlopige hechtenis wordt

E
Echtsche~ding, scheiding van tafel en bed
Echtscheiding - Bijzondere regels - Wet 2
dec. 1982 - Werking van de wet in de tijd Draagwijdte.
806

.... I
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-7Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Art. 221, eerste lid, B.W. en art.
1280 Ger.W. - Inkomsten en lasten van partijen - Begrip.
812

Eed

Gemeente- en provinciebelastingen
Directe gemeentebelastingen - Voorziening
in cassatie - Betekening van de verklaring
van voorziening - Ontvankelijkheidsvereiste.
533

Gemeenle- en provinciebelastingen

Griffiebeambte aan wie opdracht is gegeven
om het ambt van klerk-griffier te vervullen 635
Eed.

Gemeentebelasting - Onderscheid tussen
verschillende categorieen belastingplichtigen
- Willekeur - Begrip.
757

Gemeente- en provinciebelastingen

Eigendom
Roerende eigendom - Vordering tot teruggave- Bewijsmiddel.
448

Europese Gemeenschappen

Agglomeratiebelastingen - Belasting op reclame-inrichtingen - Begrip.
786

Gerechtskosten

E.E.G.-Verdrag, art. 30 - Kwantitatieve beperkingen - Maatregelen van gelijke werking- Afschaffing- Toepassingsgebied. 750

Europese Gemeenschappen
Executieverdrag, art. 17 - Door partijen aangewezen bevoegde rechter- Vereiste van een
schriftelijke overeenkomst of van een schriftelijk bevestigde mondelinge overeenkomst Draagwijdte.
821

Burgerlijke zaken - Cassatiegeding - Voorziening namens een overledene - Verwerping - Veroordeling van die overledene in de
kosten.
509

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken - Cassatiegeding - Pool
van de Zeelieden ter Koopvaardij - Intrekking van de inschrijving in de Pool - Cassatieberoep van de Pool.
718

Gerechtskosten
Strafzaken - Herstel in eer en rechten 692
Art. 633 Sv.- Toepassingsgebied.

Griffie, griffier
Griffiebeambte aan wie opdracht is gegeven
om het ambt van klerk-griffier te vervullen 635
Eed.

F
Faillissement, faillissementsakkoord, gerechtelijk akkoord
Procedure - Faillietverklaring op verzoek
van een schuldeiser - Recht van verdediging
van de schuldenaar.
755

Feitelijkheden en Iichte gewelddaden
Art. 563, 3•, Sw. - Begrip.

803

Fonds voor Bestaanszekerheid
Wet Fondsen Bestaanszekerheid, art. 16bis Veroordeling tot betaling van de achterstallige bijdragen, bijdrageopslagen en interesten
- Aileen ten laste van de werkgever.
480

Fonds voor Bestaanszekerheid
Wet Fondsen voor Bestaanszekerheid, art.
16bis - Ambtshalve veroordeling van de
werkgever - Burgerlijke maatregel.
635

Grondwet
Art. 6 - Gelijkheid van de Belgen voor de wet
- Begrip.
757

Grondwet
Art. 7 - Aanhouding - Wettigheid - Voorwaarde.
610

Grondwet
Art. 7, derde lid - Met redenen omkleed bevel van de rechter - Begrip.
628

Grondwet
Art. 10 - Woonplaats - Begrip.

610

Grondwet
Art. 112 - Gelijkheid voor de belastingen Begrip.
757

H

G
Gemeente- en provinciebelastingen
Beslissing van de bestendige deputatie van
een provincieraad - Redenen - Begrip. 656

Herstel in eer en rechten
Art. 621 Sv. - Landloperij - Terbeschikkingstelling van de regering - Administratieve maatregel - Maatregel waarvoor geen herstel in eer en rechten kan worden verleend.
692

-8Hinderlijke inrichtingen
Arbeidsbescherming - Algemeen Reglement
voor de Arbeidsbescherming- Vergunningsplichtige inrichting - Uitbreiding of verandering.
752

Hof van assisen
Samenstelling van het hof en van de jury Gezworene die het ambt van gevangenbewaarder uitoefent - Geen miskenning van
het recht van de beschuldigde op een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie.
805

Hof van assisen
Openbaar ministerie - Opdracht door de procureur-generaal gegeven aan een magistraat
van een parket van de procureur des Konings,
die was aangewezen om het ambt van openbaar ministerie uit te oefenen bij het parketgeneraal- Wettigheid.
842

Hof van assisen
Samenstelling van het hof - Aanwijzing van
de assessoren door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg - Art. 121 Ger.W. Draagwijdte.
842

vastgesteld - Arrest op verzet waarbij de
eenstemmigheid niet is vastgesteld.
561

Hoger beroep
Strafzaken - Eenstemmigheid
waarin ze is vereist.

Gevallen
595

Hoger beroep
Strafzaken - Eenstemmigheid
waarin ze is vereist.

Gevallen
598

Hoger beroep
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Eenstemmigheid - Krijgsraad - Vrijspraak
van de beklaagde - Afwijziging van de burgerlijke rechtsvordering - Ontvankelijk hoger beroep van de burgerlijke partij aileen Wijziging en toekenning van schadevergoeding door het Militair Gerechtshof.
605

Huur van goederen
Pacht- Gerechtelijke interest - Aanvang.
525

Huur van goederen
Pacht- Vergoeding verschuldigd aan de uittredende pachter - Bijkomende vergoeding
- Begrip.
451

Hof van assisen
Samenstelling van de jury - Wraking van gezworenen - Verscheidene beschuldigden Art. 250 Ger.W. - Orde van de wrakingen. 842

I

Hof van assisen
Voorzitter van het hof - Discretionaire
macht - Beoordeling van de noodzaak van
aanvullende aansporingen - Redengeving.
842

Hoger beroep

Be grip.

Burgerlijke zaken - Appelgerecht dat uitspraak doet op een hoger beroep dat aldaar
niet aanhangig is - Onwettigheid.
530

525

Ingebrekestelling
Pacht - Begrip.

525

Inkomstenbelastingen

Hoger beroep
Uitvoerend beslag op onroerend goed - Akte
van hoger beroep niet betekend- Gevolg. 746

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Incidenteel hoger beroep - Art. 1054, Ger.W. - Begrip.
530

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten Bezoldigingen - Belastingvrijstelling voor de
vergoedingen toegekend ten gevolge van een
ongeval op de weg naar en van het werk Grondslag voor de berekening van het bedrag
van de vrijstelling.
815

Inkomstenbelastingen

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Geschil
inzake bevoegdheid
Rechtsmacht van de
appelrechter.
808

Hoger beroep
Strafzaken- Eenstemmigheid- Art. 211bis
Sv. - Draagwijdte.
444

Hoger beroep
Strafzaken - Eenstemmigheid
waarin zij is vereist.

Ingebrekestelling

Gevallen
561

Hoger beroep
Strafzaken - Eenstemmigheid - Verstekvonnis waarbij de eenstemmigheid wordt

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten Door een werknemer voorgeschoten bedrijfsuitgaven van de werkgever - verdoken bezoldiging - Bewijs.
657

Inkomstenbelastingen
Personen- en vennootschapsbelasting
Bedrijfslasten en -uitgaven - Aankoop en afschrijvingl van lichamelijke activa die reeds
door de vllrkoper geheel waren afgeschreven.
859

Inkomstenbelastingen
Personen- en vennootschapsbelasting drijfslasten en -uitgaven - Begrip.

Be859
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-9Inkomstenbelastingen
Personen- en vennootschapsbelasting
Bedrijfslasten en -uitgaven - Begrip - Schadevergoeding wegens onrechtmatige mededinging.
865

J

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Aanslagbiljet - Kennisgeving van de aanslag - Vereiste vermeldingen.
848

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Bewijsvoering
Vermoedens - Door een werknemer voorgeschoten bedr'ijfsuitgaven van de werkgever- Verdoken bezoldiging- Bewijslast.
657

Inkomstenbelastingen

Jaarlijkse vakantie
Ten onrechte uitbetaald vakantiegeld - Terugvordering - Bevoegdheid van het beheerscomite om af te zien van de terugvordering.
435

Jeugdbescherming
Ontzetting van de ouderlijke macht - Niet erkend natuurlijk kind - Geen erkenning Gevolg.
613

Aanslagprocedure - Bewijs - Vermoedens
- « Globalisering » over verschillende jaren.
795

Inkomstenbelastingen
Bezwaar - Termijn van zes maanden - Aanvangspunt - Kennisgeving van een betalingsbevel.
848

K

Inkomstenbelastingen
Beroep voor het hof van beroep - Principii\le
beslissing die het de administratie mogelijk
maakt het bedrag van de ontheffingen te berekenen - Wettigheid.
859

Inkomstenbelastingen
Beroep voor het hof van beroep heid.

Bevoegd863

llnltomstenbelastingen
Voorziening in cassatie - Voorziening ingesteld bij verzoekschrift- Verzoekschrift niet
ondertekend - Gevolg.
816

Koop
Rechtsvordering van de koper op grond van
koopvernietigende gebreken - Tijd waarbinnen de rechtsvordering moet worden ingesteld - Korte tijd - Beoordeling door de feitenrechter.
693

Koophandel, koopman
Handelspraktijken - Reclame - Rechtsvordering tot stopzetting - Moge!ijkheid een of
meer ande:te handelaars te identificeren. 834

Interest
Gerechtelijke interest- Verbintenis tot betaling- Werkloosheidsuitkering.
465

L

Interest
Gerechtelijke interest - Aanvang.

525

Interest
Gerechtelijke interest - Aanvang - Pacht.
525

Interest
Gerechtelijke interest - Begrip.

Wettelijke interest
798

Internationale verdragen
Verdrag van Geneve van 29 april 1958 inzake
de volle zee- Zeeroof- Vereiste- Persoonlijke doeleinden - Draagwijdte.
539

Internationale verdragen
Wederkerigheidsbeginsel - Draagwijdte. 830

Internationale verdragen
Sociale zekerheid - Belgisch-Algerijns Algemeen Verdrag - Inwerkingtreding.
830

Landloperij
Terbeschikkingstelling van de regering
een landloper gedurende drie jaar om in
bedelaarsgesticht te worden opgesloten dengeving.

van
een
Re606

Landloperij
Begrip - Gevolg.

692

Levensonderhoud
Verplichting tot levensonderhoud tussen ouders en kinderen - Behoeftigheid - Begrip.
744

Loon (bescherming, gelijkheid)
Bescherming - Rente - Afhouding bedrijfsvoorheffing en sociale-zekerheidsbijdrage.
760
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M
~achtsoverdracht

Grondwettelijke machten in beginsel onvervreemdbaar en onoverdraagbaar - Voorbereiding van een beslissing opgedragen aan
een andere overheid - Wettigheid.
493

Minder-validen
Sociale reclassering - Functionele revalidatie - Ministerieel besluit 27 sept. 1977, bijlage, hoofdstuk III, Q 1 - Beroepsactiviteit Begrip.
544

Misdrijf
472

Deelneming- Vereisten.

Misdrijf
Rechtvaardigingsgrond
dwaling - Begrip.

Onoverkomelijke
482

Misdrijf
Rechtvaardiging - Begrip.

Wettige zelfverdediging
557

Misdrijf
Rechtvaardigingsgrond
Onoverkomelijke
dwaling - Toetsing door het Hof.
608

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Strafzaken - Noodzaak of nut van een onderzoeksmaatregel.
502

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde werknemers - Ontslag met opzegging- Verbod- Omvang.
439

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde werknemer- Vordering van de
werkgever tot erkenning van een dringende
reden die het ontslag van die werknemer
rechtvaardigt - Toewijzing van de vordering
- Gevolgen.
505

Onderzoek in strafzaken
Kennisgeving van de telastlegging van het
parket door de onderzoeksrechter
Draagwijdte.
644

Onderzoeksgerechten
Raadkamer
Rechtspleging.

Contraventionalisering

Beslissing bij verstek - Verzet.

Misdrijf
Rechtvaardigingsgrond
dwaling - Begrip.

Onoverkomelijke
608

Misdrijf
Rechtvaardigingsgrond - Dwaling - Vereis~

7~

598

Onderzoeksgerechten
769

Onderzoeksgerechten
Raadkamer - Regeling van de procedure Verwijzing naar de correctionele rechtbank
- Verzet van de verdachte - Ontvankelijkheid- Vereiste.
774

Ongeoorloofde mededinging

Munten en bankbiljetten
Namaking van bankbiljetten- Duur van het
misdrijf.
573

Handelspraktijkenwet, art. 20 - Reclame
voor sigaretten- Vermelding van de teer- en
nicotinegehalten die verplicht op de pakjes sigaretten voorkomen en zijn vastgesteld overeenkomstig de Belgische normen
Wettigheid.
697

Onsplitsbaarheid

N
Naam
Familienaam - Begrip.

705

Naam
Familienaam - Schrijfwijze.

705

Natuurlijlt kind
Niet erkend natuurlijk kind
ning - Gevolg.

Geen erken613

Nieuwe vordering
Vordering gegrond op een in de dagvaarding
aangewezen feit.
fi68

Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Geschil
tussen de in een ongeval betrokken partijen
- In eisers rechten gesubrogeerde verzekeringsinstelling, die tegen de bestreden beslissing geen rechtsmiddel heeft aangewend, in
de zaak niet mede betrokken - Onsplitsbaarheid - Begrip.
495

Onteigening ten algemenen nutte
Wet van 30 dec. 1970 betreffende de economische expansie, art. 30, § 1 - Openbare rechtspersoon door de Koning aangewezen voor de
uitvoering van de onteigening - Aanvraag tot
onteigening ingediend door het permanent
comite waaraan de raad van bestuur krachtens de statuten daartoe opdracht heeft gegeven- Wettight>id.
493
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-11Ontvoering van een kind
Niet-afgeven van een kind door de vader of de
moeder- Art. 369bisSw.- Opzet.
753

R

Openbaar ministerie
Hof van assisen - Opdracht door de procureur-generaal gegeven aan een magistraat
van een parket van de procureur des Konings,
die was aangewezen om het ambt van openbaar ministerie uit te oefenen bij het parketgeneraal- Wettigheid.
842

Openbare orde
Middel waarin de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechtbank wordt betwist
wegens haar samenstelling - Middel dat de
openbare orde raakt.
857

Overeenkomst
Uitlegging door de feitenrechter - Regel van
art. 1162 B.W. - Toepassingsgebied.
454

Overeenkomst
Verbindende kracht - Beding waarbij wordt
afgeweken van de regel van de exceptie van
niet-uitvoering - Gevolg.
454

Overeenkomst

Rechtbanken
Verzoekschrift tot onttrekking van de zaak
aan de rechter, als bedoeld in de artt. 648 en
652 tot 657 Ger.W. - Verwijzing van de zaak
- Aanwijzing van de rechter naar wie de
zaak wordt verwezen.
456

Rechtbanken
Verzoekschrift tot onttrekking van de zaak
aan de rechter, als bedoeld in de artt. 648 en
652 tot 657 Ger.W. - Verzuim van de rechter
de zaak te berechten die hij in beraad heeft
genomen - Overmacht - Gevolg.
456

Rechtbanken
Zaak gedurende meer dan zes maanden in beraad gehouden - Onttrekking van de zaak
aan de rechter - Verwijzing naar hetzelfde
gerecht, anders samengesteld.
592

Rechtbanken

Verbindende kracht - Weigering van het arrest aan een overeenkomst het gevolg toe te
kennen dat zij wettelijk tussen partijen heeft.
817

Zaak gedurende meer dan zes maanden in beraad gehouden - Onttrekking van de zaak
aan de rechter - Verwijzing naar hetzelfde
gerecht, anders samengesteld.
704

Overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten)

Rechtbank en

Wet van 16 maart 1954, art. 7bis, § 7 - Overeenkomsten gesloten door een instelling van
openbaar nut - Toepassing van het « algemeen lastenkohier » van de overeenkomsten
van de Staat, van 14 okt. 1964 - Voorwaarden.
491

Rechtbanken

Overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten)
'fermijn van dertig dagen bepaald bij art. 16,
C, van het ministerieel besluit van 14 oktober
1964 aangaande de administlatieve en technische contractuele bepalingen die het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten
van de Staat uitmaken - Toepassingsgebied.
649

Burgerlijke zaken - Algemene regels Rechtsmacht - Betwisting buiten de grenzen
van het geschil.
652
Burgerlijke zaken
Zaak gedurende meer
dan zes maanden in beraad gehouden - anttrekking van de zaak aan de rechter - Verwijzing naar hetzelfde gerecht, anders samengesteld.
855

Rechtbanken
Strafzaken - Strafvordering- Veroordeling
wegens een ander misdrijf dan dat waarvoor
de beklaagde is vervolgd - Wettigheid Voorwaarden.
580

Rechtbanken
Strafzaken - Correctionele of politierechtbank - Bevoegdheid van de rechter om een
nieuw misdrijf ten laste te leggen naast dat
omschreven in de akte die de zaak bij hem
aanhangig maakt - Grenzen.
615

p

Paritair comite
Paritair Comite voor de Textielnijverheid en
het Breiwerk- Toepassingsgebied.
836

Rechtbanken
Strafzaken - Correctionele of politierechtbank - Verplichting van de rechter aan het
bij hem aanhangig gemaakte strafbaar feit de
wettelijke omschrijving te geven.
615

Rechten van de Mens
Strafzaken - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1- Draagwijdte.
474

-12Rechten van de Mens
Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling- Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 5.3 Recht om binnen een redelijke termijn te
worden berecht - Redelijke termijn - Begrip.
474

Rechten van de Mens
Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 5.3Recht om binnen een redelijke termijn te
worden berecht- Verantwoording.
474

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Recht op een onpartijdige rechterlijke
instantie - Correctionele rechtbank die uitspraak doet over een zaak waarin een van
haar leden als onderzoeksrechter is opgetreden - Schending van de voormelde bepaling
- Gevolg.
497

Rec.llten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Redelijke termijn bedoeld in die bepaling - Beoordeling van die termijn.
510

Rechten van de Mens
Handhaving van de voorlopige hechtenis
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
5.3 - Recht om binnen een redelijke termijn
te worden berecht of hangende het proces in
vrijheid te worden gesteld - Verantwoording.
586

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Recht op een eerlijk proces - Begrip.
593

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.2 - Vermoeden van onschuld - Begrip. 593

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1- Internering gelast door een onderzoeksgerecht dat uitspraak heeft gedaan over de
voorlopige hechtenis van de verdachte - Wettigheid.
625

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6 - Bepaling die geen betrekking heeft op de
uitoefening van het recht van verdediging
voor de onderzoeksgerechten.
640

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Recht op een onpartijdige rechterlijke
instantie - Omvang.
640

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6 - Recht op een eerlijke behandeling van de
zaak - Toepassingsgebied.
645

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens
Rechter - Begrip.
645

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
5.4 - Recht om voorziening te vragen bij de
rechter opdat deze beslist over de wettigheid
van de gevangenhouding - Taak van de
rechtbank - Begrip.
645

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
5.4 - Recht om voorziening te vragen bij de
rechter opdat deze beslist over de wettigheid
van de gevangenhouding - Gelijkwaardigheid van het openbaar ministerie en de beklaagde in het strafproces.
645

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, artt.
50 en 53 - Arrest van het Europees Hof Rechten van de Mens - Cassatieberoep van de
procureur-generaal- Art. 441 Sv.- Cassatieberoep ingesteld na de verwerping van het
vroegere cassatieberoep van de veroordeelde
- Ontvankelijkheid- Vereisten.
668

Rechten van de Mens
Strafzaken - Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, art. 14.3, c
- Recht om zonder onredelijke vertraging te
worden berecht- Begrip.
726

Rechten van de Mens
Strafzaken - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6.1- Recht om binnen een redelijke termijn te worden berecht- Begrip.
726

Rechten van de Mens
Strafzaken - Strafvordering - Verstekvonnis t.a.v. de beklaagde - Verzet - Verstekvonnis en vonnis op verzet door dezelfde rechters gewezen - Europees Verdrag Rechten
van de Mens, art. 6.1 - Onafhankelijke en
onpartijdige rechterlijke instantie - Begrip.
726

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Faillietverklaring op verzoek van een
schuldeiser - Recht van verdediging van de
schuldenaar.
755

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Recht op een onpartijdige rechterlijke
instantie - Begrip.
780
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Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Recht op behandeling van de zaak door
een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie - Begrip.
805

Recht van verdediging
Strafzaken - Verzoek om een aanvullend onderzoek - Door de rechter afgewezen.
502

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Gerechtelijk Wetboek,
art. 774, tweede lid - Verplichting voor de
rechter de heropening van de debatten te bevelen alvorens de vordering af te wijzen op
grond van een exceptie die de partijen voor
hem niet hebben aangevoerd - Begrip.
565

Recht van verdediging
Strafzaken - Voorlopige hechtenis
voegdheid van de wetgever.

Be645

Recht van verdediging

Rechterlijk gewijsde
Strafzaken - Gezag van gewijsde - Tegenstrijdige beslissingen - Gevolg m.b.t. de burgerlijke rechtsvordering.
748

Rechterlijke organisatie
Burgerlijke zaken - Samenstelling van het
rechtscollege - Tegenstrijdige vermeldingen
in het proces-verbaal van de terechtzitting en
in de uitgifte van het arrest - Gevolg.
619

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege- Art. 292 Ger.W.- Voorlopige hechtenis - Zelfde rechter die kennis neemt van
twee opeenvolgende verzoekschriften tot
voorlopige invrijheidstelling, neergelegd door
een zelfde beklaagde in dezelfde zaak.
474

Rechterlijke organisatie

Strafzaken - Bevel tot aanhouding - Bevestiging binnen vijf dagen - Dossier niet ter inzage gelegd van de verdachte of diens advocaat - Recht van verdediging.
645

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Miskenning - Begrip.
652

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Pool van de Zeelieden
ter Koopvaardij - Inschrijving - Intrekking
door het beheerscomite
Verhoor van de
zeeman.
718

Recht van verdediging
Faillietverklaring op verzoek van een schuldeiser - Recht van verdediging van de schuldenaar.
755

Recht van verdediging
Strafzaken - Herkwalificering van de feiten
door de appelrechter - Beklaagde niet ver772
wittigd.

Samenstelling van het rechtscollege - Strafzaken - Correctionele rechtbank die uitspraak doet over een zaak waarin een van
haar !eden als onderzoeksrechter is opgetreden - Schending van art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens - Gevolg.
49'1

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Beslissing alvorens recht te doen Latere beslissing over de vordering zelf Uitspraak met dezelfde rechters niet vereist.
498

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Beslissing van heropening van de
debatten over een onderwerp dat het rechtscollege vaststelt - Latere beslissing over de
vordering zelf - Uitspraak met dezelfde rechters of met rechters voor wie Je de batten volledig zijn heropend, vereist.
498

Rechterlijke organisatie

Rechterlijk gewijsde
Burgerlijke zaken - Gezag, in burgerlijke zaken, van het gewijsde op de strafvordering Begrip.
488

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Wijziging in het rechtscollege Debatten hervat « ab initio» - Gevolgen. 601

Rechterlijke organisatie

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Cassatie-arrest.

wordt aan de voorafgaande rechtspleging Geen gezag of kracht van gewijsde.
733

582

Rechterlijk gewijsde
Strafzaken - Gezag van het gewijsde t.o.v. de
burgerlijke rechter - Grenzen.
615

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Strafrechter die een tolk aanwijst
Beslissing
zonder gezag van gewijsde.
640

Rech.terlijk gewijsde
Gezag en kracht van gewijsde - Vermeldingen in een beslissing waarin enkel herinnerd

Strafzaken - Toewijzing van een zaak naar
een andere kamer van de rechtbank.
601

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Internering gelast door magistraten die uitspraak hebben gedaan over de
voorlopige hechtenis van de verdachte - Wettigheid.
625

Rech.tsbeginselen (Algemene)
Voorrang van de werkelijke wil van de partijen op de uitgedrukte wil bij uitlegging van geschreven stukken - Geen algemeen rechtsbeginsel.
817
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Rechtsbeginselen (Algemene)
lnternationale verdragen - Wederkerigheidsbeginsel.
830

Redenen van de vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Uitlegging.

505

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemene begrippen - Belastingzaken - Gemeente- en provinciebelastingen - Beslissing
van de bestendige deputatie van een provincieraad - Redenen - Begrip.
656

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Veroordelende beslissing - Verweermiddel van de beklaagde onbeantwoord gebleven - Beslissing
niet met redenen omkleed.
548

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Conclusie - Overweging in de
vorm van een loutere onderstelling.
729

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Wegverkeersongeval - Tegenstrijdige redenen - Begrip.
729

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Eiser veroordeeld tot een straf we gens overtreding van het
Wegverkeersreglement en alcoholintoxicatie
aan het stuur - Conclusie waarbij eiser, met
opgave van redenen, vroeg dat onderscheiden
straffen zouden worden uitgesproken - Redengeving.
731

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Begrip.

590

Opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen - Bestanddelen van het misdrijf Opzettelijke daad - Begrip.
840

Sodale zekerheid
Werknemers - Sociale-Zekerheidswet Werknemers, art. 33 - Wettelijke bewijswaarde
van de processen-verbaal- Voorwaarden.
478

Sociale zekerheid
Sociaal statuut der zelfstandigen - Hoedanigheid van zelfstandige- Werkend vennoot
in een personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
660

Sociale zekerheid
Zelfstandigen - Bijdragen - Vrijstelling Gehuwde vrouwen, weduwen en studenten Vereisten.
765

Sociale zekerheid
Belgisch-Algerijns Algemeen Verdrag -Wederkerigheidsbeginsel - Draagwijdte.
830

Sociale zekerheid
Belgisch-Algerijns Algemeen Verdrag - Inwerkingtreding.
830

Spelen en weddenschappen
Kansspel- Wanbedrijven omschreven in art.
305 Sw. en in de wet van 24 old. 1902 - Verbeurdverklaring - Aard.
561

Straf
Verbeurdverklaring - Kansspel
Wanbedrijven omschreven in art. 305 Sw. en in de
wet van 24 okt. 1902- Aard van de verbeurdverklaring.
561

Straf

s
Schip, scheepvaart
Verdrag van Geneve van 29 april 1958 inzake
de volle zee- Zeeroof- Vereiste- Persoonlijke doeleinden - Draagwijdte.
539

Samenloop van misdrijven - Eendaadse samenloop - Eiser veroordeeld tot een straf wegens overtreding van het Wegverkeersreglement en alcoholintoxicatie aan het stuur Conclusie waarbij eiser, met opgave van redenen, vroeg dat onderscheiden straffen zouden
worden uitgesproken - Redengeving.
731

Schip, scheepvaart
Binnenvaart - Ontheffing van aansprakelijkheid van de schipper - Art. 32 van de wet van
5 mei 1936 op de rivierbevrachting - Draagwijdte.
824

T
Terugvordering
Roerende goederen - Bewijsmiddel

448

Slagen en verwondingen, doden
Onopzettelijk doden - Geneesheer - Vroedvrouw - Misdrijf begaan op een kind tijdens
de geboorte.
780

u

Slagen en verwondingen, doden
Opzettelijk toebrengen van verwondingen en
opzettelijk doden - Slagen of verwondingen
- Begrip.
803

Uitlevering
Benelux-Uitleveringsverdrag, art. 20 - Overdracht van in beslag genomen voorwerpen -

-15Beslissing van de raadkamer en van de kamer
van inbeschuldigingstelling - Aard.
769

Verjaring
Burgerlijke zaken - Termijnen - Rechtsvordering van hotelhouders, tafelhouders en
kooplieden - Begrip.
789

Verjaring
Burgerlijke zaken - Stuiting - Dagvaarding
- Gevolgen voor de bij de dagvaarding ingeleide vordering alsmede voor de vorderingen
die virtueel daarin zijn begrepen.
568

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Misdrijf inzake wegverkeer - Termijn.
551

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering
Namaking
van bankbiljetten
Aanvang van de verjaringstermijn.
573

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Daad van onderzoek waardoor de verjaring wordt gestuit
ook t.a.v. de medeverdachten - Begrip.
512

Verjaring
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Verjaring van de strafvordering - Gevolg
voor de tijdig ingestelde civielrechtelijke vordering - Vereiste.
534

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering
Verjaringstuitende daad - Nieuwe termijn - Aan534
vang.

Verjaring
Strafvordering -

Stuiting 548

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Stuiting van
de verjaring - Bevoegdheid van het Hof. 551

Verjaring
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Verjaring van de strafvordering - Gevolg
551
t.a.v. de burgerlijke rechtsvordering.

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Verzoek van
het openbaar ministerie tot het verkrijgen
van een uittreksel uit het strafregister - Verjaring - Stuiting.
551

Verlating van familie
Strafwetboek, art. 391bis
wanbetaling.

Vereisten tot het bestaan van het misdrijf Rechterlijke beslissing waartegen geen verzet
of boger beroep meer openstaat.
667

Verwijzing na cassatie

v

Strafzaken Begrip.

Verlating van familie

Gedeeltelijke
510

Strafzaken - Cassatie van de beslissing op de
strafvordering wegens verval van deze vordering - Kosten van deze vordering ten laste
van de Staat - Cassatie zonder verwijzing.
551

Verwijzing na cassatie
Strafzaken - Jeugdbescherming
Ontzetting van de ouderlijke macbt - Niet erkend
natuurlijk kind- Vernietiging zonder verwijzing.
613

Verwijzing van een rechtbanl{ naar een
andere
Burgerlijke zaken - Sociale zaken - Gewettigde verdenking - Vordering tot onttrekking
van de zaak aan de rechter - Ontvankelijkbeid- Vereiste.
814

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gevolgen van het verwijzingsarrest m.b.t. de voorlopige hecbtenis.
535

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek tot verwijzing van een zaak naar een andere onderzoeksrecbter - Ontvankelijkheid
- Bescbuldigingen berustende op vage gegevens.
584

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek tot verwijzing van een zaak naar een andere onderzoeksrecbter - Ontvankelijkbeid
- Beweerde leemten in de prucedure.
584

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek tot verwijzing van een zaak naar een andere onderzoeksrecbter - Ontvankelijkheid
- Vage of bypothetische grieven.
584

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek tot onttrekking - Ontvankelijkbeid Verzoek gegrond op feiten aangevoerd tegen
personen die geen dee! uitmaken van bet
recbtscol!ege waarbij de vervolging aanbangig is.
590

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek tot onttrekking - Ontvankelijkheid -

-16Verzoek gegrond op feiten aangevoerd tegen
bepaalde magistraten van een rechtbank. 590

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Verzoek van een burgerlijke partij - Ontvankelijkheid - Voorwaarde.
605

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan
een gerecht - Uitspraak van dat gerecht na
indiening van het verzoekschrift - Gevolg.
608

Verwijzing van een rec.htbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan
de rechter - Gevolg.
608

Verwijzing van een recb.tbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Verzoekschrift van de verdachte - Vaststelling
door het Hof van Cassatie dat het aangevoerde feit een afdoende grond tot gewettigde verdenking tegen de met het onderzoek belaste
onderzoeksrechter oplevert - Verwijzing
naar de onderzoeksrechter van een andere
rechtbank van eerste aanleg.
637

Venvijzing van een rechtbank naar een
andere
Verzet tegen een cassatiearrest gewezen op
een verzoekschrift tot verwijzing van een
rechtbank naar een andere - Verzet van de
verzoeker.
741

Verwijzin.g van een rechtbank naar een
andere
Tuchtzaken - Gewettigde verdenking Raad van de Orde van Advocaten - Vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter - Ontvankelijkheid - Feiten toegeschreven aan de stafhouder.
793

Verwijzing van een :rechtbanlt naar ee:rn
andere
Tuchtzaken - Gewettigde verdenking grip.

Be793

Verzekering
W.A.M.-verzekering - In het verkeer brengen van een aan een derde toebehorend voertuig - Verplichting tot verzekering van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe
dat voertuig aanleiding kan geven.
482

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Benadeelde van een
wegverkeersongeval gedekt door een omniumverzekering en schadeloos gesteld door
zijn verzekeraar - Voor het ongeval verant-

woordelijke bestuurder niet verzekerd - Verhaal van de verzekeraar tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.
630

Verzekering
W.A.M.-verzekering- Vereiste- Ontbinding
of schorsing van de verzekeringsovereenkomst v66r het ongeval - Gevolg m.b.t. de
rechtstreekse vordering van de benadeelde.
654

Verzet
Strafzalten - Strafvordering - Verstekvonnis t.a.v. de beklaagde - Verzet - Vonnis op
verzet en verstekvonnis door dezelfde rechters gewezen - Europees Verdrag Rechten
van de Mens, art. 6.1 - Onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie - Begrip. 726

Verzet
Strafzaken
Verzet tegen een cassatiearrest
gewezen
een verzoekschrift tot verwijzing
van een rechtbank naar een andere - Verzet
van de verzoeker.
741
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Verzet
Onderzoeksgerechten stek.

Beslissing bij ver769

Vmmissen en anesten
Burgerlijke zaken•- Beschikkencle gedeelte
- Begrip.
522

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Niet goedgekeurde doorhalingen.
541

Vonnissen en anesten
Burgerlijke zaken - Heropening van de debatten - Ambtshalve - Niet aangevoerde exceptie - Gelegenheid voor partijen om hun
opmerkingen v66r de sluiting van de debatten
te maken.
542

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Gerechtelijk Wetboek, art. 774, tweede lid - Verplichting voor de rechter de heropening van de debatten te bevelen alvorens de vordering af te
wijzen op grond van een exceptie die de partijen voor hem niet hebben aangevoerd - Begrip.
565

Vomnissen en arresten
Strafzaken - Rechtscollege, uitspraak doende in laatste aanleg - Verklaringen van de
beklaagde - Vermelding in het proces-verbaal van de terechtzitting niet verplicht. 482

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Beroepen vonnis nietig - Arrest van het hof van beroep dat de nietigheid
overneemt - Nietigheid van het arrest.
497

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Uitleggend arrest - Voorziening van de beklaagde tegen een burgerlijke
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Geen betekening

Ontvankelijk733

Vonnissen en arresten
Tuchtzaken - Nietigheid van de beroepen beslissing - Beslissing in hager beroep gegrond
op eigen redenen - Gevolg.
857

Voorlopi.ge hechtenis
Aanhouding - Art. 7 Gw. - Artt. 91 tot 112
Sv. - Wettigheid - Voorwaarde.
610

Voorlopige hechtenis
Art. 7, derde lid, Gw.- Met redenen omkleed
bevel van de rechter - Begrip.
628

Voorlopige hechtenis
Bevel tot medebrenging - Titel voor de voorlopige hechtenis- Geldigheidsduur.
628

Voorlopige hechtenis
Bevel tot medebrenging - Bevel aan de verdachte te betekenen binnen vierentwintig uur
na zijn vrijheidsbeneming.
628

Voorlopige hechtenis
Bevel tot medebrenging - Ondervraging binnen vierentwintig uur - Art. 93 Sv.
628

Voodopige hechtenis
Bevel tot medebrenging - Art. 91 Sv. - Doe!.
628

Voorlopige hechtenis
Bevel tot aanhouding - Bevestiging binnen
vijf dagen - Ter inzagelegging van het dossier aan de verdachte of diens advocaat.
645

Voodopige hechtenis
Onderzoeksgerecht dat te beslissen heeft over
de bevestiging van een bevel tot aanhouding
- Conclusie van de verdachte ten betoge dat
de strafvordering niet ontvankelijk is - Redengeving - Begrip en gevolg.
837

'oorlopige hechtenis
Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling aan
een vonnisgerecht - Geldigheid van het bevel tot aanhouding.
474

Voorlopige hechtenis
Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling Art. 7, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis Verpiichting te beslissen binnen vijf dagenDraagwijdte.
474

Voorlopige hechtenis
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 ~ Draagwijdte.
474

Voorlopige hechtenis
Verzoek tot voorlopjge invrijheidstelling aan
een vonnisgerecht - Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. G.3 - Recht om binnen
een redelijke termijn te worden berecht Redeiijke termijn- Begrip -474

Voorlopige hechtenis
Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling Conclusie voor het vonnisgerecht dat over het
verzoek uitspraak moet doen
Middel uit
schending van art. 97 Gw.
474

Voorlopige hechtenis
Art. 292, Ger.W. - Zeifde rechter die kennis
neemt van twee opeenvolgende verzoekschriften tot voorlopige invrijheidstelling, neergelegd door een zelfde beklaagde in dezelfde
zaak.
474

Voorlopige hechtenis
Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
5.3 - Recht om binnen een redelijke termijn
te worden berecht- Verantwoording.
474

Voorlopige hechtenis
Verwijzing van een rechtbank naar een andere - Gevolgen van het verwijzingsarrest. 535

Voorlopige hechtenis
Handhaving van de vooriopige hechtenis Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
5.3 - Recht om binnen een redelijke termijn
te worden berecht of hangende het proces in
vrijheid te worden gesteld - Verantwoording.
586

Voorlopige hechtenis
Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5 - Redenen.
586

Voorlopige hechtenis
Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5, derde lid Handhaving van de vooriopige hechtenis Terbeschikkingstelling van het dossier, gedurende twee dagen, ter inzage van de raadsman van de verdachte - Niet-inachtneming
van de vorm - Sanctie.
586

Voorlopige hechtenis
Feit dat dwangarbeid van vijftien tot twintig
jaar of een zwaardere straf ten gevolge kan
hebben - Beschikking van de onderzoeksrechter die de verdachte in vrijheid laat zonder overeenkomstig advies van de procureur
des Koning - Vaststelling dat er geen voldoende aanwijzingen van schuld zijn - Wettige beslissing.
644

Voorlopige hechtenis
Verzoekschrift tot invrijheidstelling - Afwijzing - Redengeving.
688

Voorlopige hechtenis
Handhaving van de hechtenis
Betwisting
van de regelmatigheid van de aanhouding. 737

Voorlopige hechtenis
Onderzoeksgerecht - Handhaving van de
voorlopige hechtenis - Conciusie van de beklaagde betreffende zogenaamde onregelmatigheden yan de aanhoudi:ng of van het voor
bereidend onderzoek - Redengevmg.
737
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Handhaving van de hechtenis- Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5, derde lid - Verplichting om het dossier v66r de verschijning voor
het onderzoeksgerecht ter inzage te leggen
van de raadsman van de verdachte - Draagwijdte.
737

Voorlopige hechtenis
Handhaving van de hechtenis- Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5 - Redengeving.
737

Voorrechten en hypotheken
Voorrecht van de leverancier van bedrijfsuitrustingsmateriaal - Begrip.
457

Voorziening in cassatie
Belastingzaken- Vorm- Voorziening ingesteld bij verzoekschrift - Verzoekschrift niet
ondertekend - Gevolg.
816

Voorziening in cassatie
Vorm--' Belastingzaken- Directe gemeentebelastingen - Beslissing van de bestendige
deputatie - Betekening van de verldaring
van voorziening - Ontvankelijkheidsvereis533
te.

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Personen tegen wie cassatieberoep kan worden ingesteld - Ontvankelijkheid - Ziekte- er. invaliditeitsverzekering - Van rechtswege in eisers rechten gesubrogeerde verzekeringsinstelling - Voorziening van de verzekerde wiens vordering afgewezen werd - Verzekeringsinstelling, die
geen rechtsmiddel heeft aangewend, door eiser niet mede in de zaak betrokken.
495

Voorziening in cassatie
Personen bevoegd om zich in cassatie te voorzien - Burgerlijke zaken - Voorziening namens een overledene.
509

Voorziening in cassatie
Personen tegen wie cassatieberoep kan worden ingesteld - Burgerlijke zaken - Oorspronkelijke eiser minderjarig bij het instellen van de vordering - Vertegenwoordigd
door zijn moeder - Meerderjarig geworden
voordat de oorspronkelijke verweerder zijn
voorziening heeft ingesteld - Voorziening gericht tegen de moeder.
762

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Vorm - Ontvankelijkheid - Voorziening gericht tegen verschillende verweerders - Verzoekschrift ter griffie
ingediend meer dan vijftien dagen na de betekening ervan aan een van de verweerders Voorziening gericht tegen die verweerder. 852

Voorziening in cassatie
Personen door wie cassatieberoep kan worden mgesteld - Dienstplicht - Beslissing
van de Hoge Mllitieraad - CasJSatieberoep in-

gesteld' door een advocaat, zonder bijzondere
volmacht.
664

Voorziening in cassatie
Beslissing vatbaar voor cassatieberoep Dienstplicht - Cassatieberoep na cassatieberoep is uitgesloten - Cassatieberoep ingesteld door een advocaat, zonder bijzondere
volmacht - Tweede cassatieberoep ingesteld
664
door de dienstplichtige.

Voorziening in cassatie
Personen bevoegd om zich in cassatie te voorzien - Strafzaken - Ontvankelijkheid Voorziening van de beklaagde tegen de beslissing t.a.v. de voor hem civielrechtelijk aansprakelijke.
625

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vorm - Verklaring van voorziening, door de procureur-generaal bij het
hof van beroep gedaan ten overstaan van een
griffiebeambte die niet bevoegd is om de gerechtelijke ambtsverrichtingen van griffier te ·
vervullen - Ontvankelijkheid.
635

Voorziening in cassatie
Termijn- Strafzaken- Voorziening van de
beklaagde tegen een te zijnen opzichte bij
verstek gewezen beslissing - Aanvang van
de termijn.
515

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Cassatieberoep van
de beklaagde tegen een verstekarrest - Aanvang van de termijn.
604

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Ontvankelijkheid Veroordeling bij verstek - Voorziening van
het openbaar ministerie tijdens de gewone
verzettermijn.
803

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Termijn - Voorrecht van
rechtsmacht - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij wordt aangenomen dat er verzachtende omstandigheden
aanwezig zijn en aan de procureur-generaal
de zorg wordt overgelaten te handelen als
naar recht.
447

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Ontvankelijkheid
Voorziening in cassatie ingesteld door een
verzoekschrift neergelegd ter griffie van het
Hof van Cassatie.
605

Voorziening in cassatie
Strafzaken -

Vorm - Ontvankelijkheid
rechtsvordering - Voorziening
van del vrijwillig tussengekomen partij - Betekening
554
Burge~lijke

19Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vorm - Ontvankelijkheid
Voorziening van de burgerlijke partij - Niet
betekende voorziening.
595

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vormen - Voorziening tegen
uitleggend arrest - Voorziening van de beklaagde tegen een burgerlijke partij - Geen
betekening - Ontvankelijkheid.
733

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vorm - Voorziening van de
tussengekomen partij - Betekening.
768

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vorm - Cassatiebemep van
failliet verklaarde burgerrechtelijk aansprakelijke partij - lndiening van memorie ter
griffie van het Hof - Medewerking van de curator.
441

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vorm - Indiening van een memorie - Termijn.
548

Voorziening in cassatie

de een verzoek van de gelnterneerde tot overbeveling van zijn dossier naar een andere
commissie.
840

Voorziening in cassatie
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep Cassatieberoep maar eenmaal toegelaten Begrip.
828

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Personen bevoegd om zich in cassatie te voorzien - Ontvankelijkheid - Geen geding gevoerd voor de feitenrechter tussen de eiser en
de verweerder, en geen veroordeling ten taste
van de ene partij ten voordele van de andere.
554

Voorziening in cassatie
768

Strafzaken - Afstand.

Vreemdelingen
Terbeschikkingstelling van de regering, ter
terugleiding naar de grens, van een uitgezette
of teruggewezen vreemdeling - Redenge688
ving.

Vorm- Strafzaken- Voorziening tegen een
beslissing van het Militair Gerechtshof.
624

Voorziening in cassatie
Beslissingen waartegen cassatieberoep openstaat - Strafzaken - Bescherming van de
maatschappij - Internering op grond van een
beslissing van de minister van Justitie - Wet
tot bescherming van de maatschappij, art. 21
- Vordering van de gelnterneerde om naar
de gevangenis te worden teruggestuurd - Beslissing daarover door de commissie tot bescherming van de maatschappij - Voorziening in cassatie - Niet ontvankelijk.
521

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Ontvankelijkheid Beschikking tot verwijzing met correctionalisering - Voorziening van de beklaagde v66r
de eindbeslissing.
564

Voorziening in cassatie
Beslissing vatbaar voor cassatieberoep Strafzaken - Ontvankelijkheid - Beslissing
van de commissie tot bescherming van de
maatschappij waarbij aan een ge'interneerde
verlof wordt geweigerd.
778

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Bescherming van de maatschappij - Verslag van een commissie betreffende haar optreden met toepassing van art.
18 Wet Bescherming Maatschappij.
839

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Bescherming van de maatschappij - Advies van een commissie verstrekt aan de minister van Justitie betreffen-

w
Wegverkeer
Kruispunt - Voorrang voorrang - Tijdstip.

Bepaling van de
467

Wegverkeer
Kruispunt - Voorrang - Gelding.

467

Wegverkeer
Verplichting tot bijzondere voorzichtigheid Wegverkeersreglement, art. 12.2.
729

Wegverkeer
Wegverkeersreglement, art. 16.3 en 4- Links
inhalen- Vereisten.
777

Werkloosheid
Geschillen - Gerechtelijke interest.

465

Werkloosheid
Bedrag van de werkloosheidsuitkering - Gemiddeld dagloon - E.E.G.-onderdaan buiten
Belgie tewerkgesteld - Art. 83quater, § 5,
M.B. 4 juni 1964 - Toepassing op onderdaan
die onder de Europese Interim-Overeenkomst
betreffende sociale zekerheid valt.
577

Werkloosheid
Recht op werkloosheidsuitkering - Terugvordering - Beperking- Goede trouw - Be603
wijslast,

-20Werkloosheid
Bedrag van de werkloosheidsuitkering - gemiddeld dagloon - Eerste werkloosheidsdag
- Werknemer met onvolledige dienstbetrekking.
620

Werkloosh.ei.d
Recht op uitkeringen - Werknemer zonder
voltijds werk - Uitvoering van een deeltijds
werk ingevolge een overeenkomst - Recht op
uitkeringen tijdens de uitvoering van die
overeenkomst- Vereiste.
760

Werkloosheid
Recht op uitkeringen - Werknemer zonder
voltijds werk - Uitvoering van een deeltijds
werk ingevolge een overeenkomst - Recht op
uitkeringen na het verstrijken van die overeenkomst- Vereiste.
760

Weddoosheid
Gerechtigden - Stage - Jonge werknemer,
gezinshoofd - Werk ingevolge een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten Stagetijd.
762

Werkloosh.eid
Belgisch-Algerijns Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid - Inwerkingtreding.
830

Werkloosheid
Belgisch-Algerijns Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid - Wederkerigheidsbeginsel - Draagwijdte.
830

Wetten, decreten, besluiten
Wetten van politie en veiligheid - Arbeidsovereenkomst - Bedienden - Art. 82 Arbeidsovereenkomstenwet - Aard van die bepaling.
766
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Wetten, decreten, besluiten
Toepassing in de tijd - Arbeidsongeval
Wet tot wijziging van de uitbetaling van de
waarde der rente als kapitaal.
715

Wetten, decreten, besluiten
Werking in de tijd- Draagwijdte.

806

Woonplaats
Art. 10 Gw. - Begrip.

610

Woonplaats
Verblijfplaats - Begrippen.

690

Wraldng
Strafzaken - Begrip.

828

z
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemene begrippen - Verzekeringsinstelling rechtens in de plaats van haar verzekerde
getreden - Beroep in cassatie door de verzekerde, wiens vordering afgewezen werd Verzekeringsinstelling, die geen rechtsmiddel
heeft aangewend, door eiser in de zaak niet
betrokken - Gevolg.
495

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Geneeskundige verstrekkingen - Vatbaarheid voor beslag - Bedragen uitgekeerd als
geneeskundige verstrekkingen ten laste van
de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
663

