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OVERLEVINGSPEN2° RUSTEN
SIOEN - WERKNEMERS - WERKNEMER
AAN WIE VERGOEDINGEN WEGENS ZIEKTE OF
INVALIDITEIT WORDEN UITGEKEERD.

1• Tot de bevoegdheid van de verenigde

kamers van het Hof behoort het onderzoek van een middel dat wordt aangevoerd tot staving van een voorziening
tegen een na cassatie op verwijzing g_ewezen beslissing, wanneer deze beslissing onverenigbaar is met het cassatiearrest en het middel dezelfde strekking heeft als datgene dat door dit
arrest is aangenomen (1). (Art. 1119
Ger.W.)
2" Rust- en overlevingspensioenen zijn

slechts uitbetaalbaar zo de gerechtigde
o.a. geen vergoeding geniet wegens
ziekte of invaliditeit (2). (Art. 25 Pensioenwet Werknemers.)

(RIJKSDIENST VOOR WERKNEMERSPENSIOENEN
T. DELREE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7767)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest van 19 december 1985
van het Arbeidshof te Brussel, waarnaar de zaak werd verwezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 17 september 1984 (3);
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 60, inzonderheid 3", van de wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte- en invali(1) Cass., 2 juni 1986,
(A.C., 1985-86, nr. 612).

A.R.

nr.

5175

(2) Cass., 17 sept.
(A.C., 1984-85, nr. 49).

A.R.

nr.

7138

1985,

(3) A.C., 1984-85, nr. 49.
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diteitsverzekering, gewijzigd bij de wet
van 27 juni 1969, 235bis van het koninklijk besluit van 17 juni 1976, 25 van het
koninklijk besluit van 17 juni 1976, 25
van het koninklijk besluit nr. 50 betreffende het rust- en overlevingspensioen
voor werknemers, gewijzigd bij de wet
van 27 juli 1971 en 64 van het koninklijk
besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen
voor werknemers, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 december 1978,
doordat het bestreden arrest voor
recht zegt dat het genot van de uitkeringen inzake sociale zekerheid, bedoeld in
artikel 25 van het koninklijk besluit
nr. 50 van 24 oktober 1967, die verband
houden met toegestane arbeid, geen beletsel vormt voor de uitbetaling van de
pensioenen, op grond dat, hoewel uit het
feit dat de wetgever niet in enige afwijking van voormeld artikel 25 heeft voorzien ingeval de gepensioneerde invaliditeitsvergoedingen ontvangt, moet worden
besloten dat dit voordeel in beginsel de
betaling van het pensioen opschort,
nochtans, wat de uit toegestane arbeid
voortvloeiende vergoedingen betreft, de
tegengestelde redenering moet worden
gevolgd om tot de slotsom te komen dat
die vergoedingen, nu het ontvangen ervan niet is uitgesloten in de wettekst
waarin de toegestane beroepsarbeid
wordt omschreven, wettig met het overlevingspensioen kunnen worden samengevoegd; dat de wetgever immers, door
beroepsarbeid toe te staan, die onder de
wetgeving inzake de arbeidsovereenkomsten valt, noodzakelijk alle uit zodanige
overeenkomst voortvloeiende rechten en
verplichtingen daarin mede heeft begrepen; dat de enige beperking, die artikel
64, § 1, C, 1", van het koninklijk besluit
van 21 december 1967 stelt aan de gevolgen van de toegestane arbeidsovereenkomst, bestaat in de vaststelling van een
maximumbezoldiging; dat die overeenkomst, nu zij al haar andere wettelijke
gevolgen heeft, impliceert dat de werknemer aan de sociale zekerheid van de
werknemers onderworpen is en dat hij
de eventuele rechten van de werknemer
op de voordelen ervan kan doen gelden;
dat die voordelen buiten het kader vallen
van voormeld artikel 25, vermits zij
voortvloeien uit een recht dat inherent is
aan de toegestane arbeid en dus noodzakelijk begrepen zijn in de toelating,
waarvan zij niet uitdrukkelijk zijn uitgesloten; dat het recht op vergoedingen
derhalve enkel en alleen mag worden beoordeeld met inachtneming van de wet-
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geving inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering; dat die wetgeving niet verbiedt
dat de erin bedoelde vergoedingen en
een overlevingspensioen, waarvan de gerechtigde geen voile zestig jaar oud is,
worden samengevoegd; dat de verweerster, die op 31 december 1926 g~boren is,
dus aanspraak kon maken op die vergoedingen, ongeacht het door haar genoten
overlevingspensioen; dat uit de overwegingen blijkt dat de eerste rechter de litigieuze administratieve beslissing terecht nietig heeft verklaard,

terwijl, eerste onderdeel, verweerster,
die sedert 19 mei 1974 krachtens de Belgische Sociale-Zekerheidswet vergoedingen wegens ziekte en invaliditeit ontving, die vergoedingen niet samen kon
genieten met het overlevingspensioen
dat haar door eiser werd uitgekeerd; die
cumulatie immers uitdrukkelijk verbaden is bij de wettekst, die klaar en duidelijk is en geen uitlegging behoeft;
enerzijds, dit verbod om het pensioen en
de vergoedingen te kunnen cumuleren
een algemene draagwijdte heeft en de
voorwaarde dat men geen vergoedingen
geniet, niet afhankelijk is gesteld van de
voorwaarde dat geen toegestane arbeid
wordt verricht; wel in tegendeel de twee
voorwaarden van het litigieuze artikel !25
los staan van elkaar en door de gerechtigde moeten worden vervuld; anderzijds,
de gevallen waarin en de voorwaarden
waaronder de cumulatie eventueel is toegestaan, door de Koning moeten worden
bepaald; de Koning die gevailen en die
voorwaarden enkel heeft bepaald voor de
toegestane arbeid waarvan de inkomsten
met het pensioen mogen worden gecumuleerd en niet voor de vergoedingen
wegens ziekte en invaliditeit; het feit dat
die vergoedingen voortvloeien uit toegestane arbeid en een recht vormen dat inherent is aan die toegestane arbeid, niet
kan doen besluiten tot de wettigheid van
de cumulatie van die vergoedingen en
het overlevingspensioen; zodanige cumulatie immers een toepassing inhoudt
waarbij cumulatie wordt toegestaan buiten hetgeen door de Koning krachtens
de wet is bepaald (schending van de artikelen 25 van het koninklijk besluit nr. 50
van 24 oktober 1967 en 64 van het koninklijk besluit van 21 december 1967);
tweede onderdeel, enerzijds, de administratieve beslissing van eiser, waarbij
de uitbetaling aan verweerster van een
overlevingspensioen werd geschorst, in
wezen een beslissing is over verweersters recht op het overlevingspensioen
en niet op de invaliditeitsvergoedingen;
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anderzijds, de cumulatieregeling inzake
ziekte- en invaliditeitsverzekering niet
hetzelfde beoogt als de regeling in de
pensioenwetgeving en uitdrukkelijk voorbehoud maakt voor de toepassing van de
bepalingen betreffende de cumulatie inzake rust- en overlevingspensioen, waaronder artikel 25 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967, waarbij
het algemeen verboden is het pensioen
te cumuleren met de invaliditeitsvergoedingen; het bestreden arrest derhalve,
uit de overwegingen dat het recht op de
vergoedingen enkel en aileen diende te
worden beoordeeld met inachtneming
van de wetgeving inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering en dat verweerster
aanspraak kon maken op die vergoedingen ongeacht het overlevingspensioen
dat zij genoot, niet wettig kon afleiden
dat de eerste rechter de litigieuze administratieve beslissing terecht nietig heeft
verklaard (schending van de artikelen 25
van het koninklijk besluit van 24 oktober
1967, 64 van het koninklijk besluit van
21 december 1967, 60, inzonderheid 3°,
van de wet van 9 augustus 1963 en
235bis van het koninklijk besluit van 4
november 1963);
derde onderdeel, eiser, in zijn regelmatige voor het Arbeidshof te Brussel genamen conclusie, uitdrukkelijk aanvoerde
dat de regels inzake cumulatie in de wetgeving betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering niet hetzelfde beogen
als de regels inzake pensioenen en aan
de toepassing van deze regels niet in de
weg staan; bijvoorbeeld, artikel 60, 3°,
van de wet van 9 augustus 1963 enkel
betrekking heeft op de cumulatie van de
invaliditeitsvergoedingen en bepaalde
vervroegde ouderdomspensioenen en
niet op het door verweerster genoten
overlevingspensioen; artikel 235bis, § 2,
van 4 november 1963 uitdrukkelijk voorbehoud maakte voor de toepassing van
de bepalingen inzake rust- en overlevingspensioen; daaruit volgt dat de in artikel 60, 3°, van de wet van 9 augustus
1963 vervatte regels inzake cumulatieverbod zich niet verzetten tegen de toepassing van artikel 25 van het koninklijk
besluit nr. 50; het bestreden arrest, daar
het eisers conclusie niet beantwoordt,
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet); het bestreden arrest aldus aile in
het middel aangewezen bepalingen
schendt:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de beslissing
waartegen het middel is gericht,
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niet te verenigen is met het verwijzend arrest;
Overwegende dat het eerste onderdeel hetzelfde is als het middel
dat het verwijzend arrest heeft aangenomen;
Dat derhalve de zaak door de verenigde kamers van het Hof dient te
worden onderzocht;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te
Bergen.
1 juni 1987 -

Verenigde kamers -

Voorzitter: de h. Chatel, eerste voorzitter
- Verslaggever : de h. Bosly, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie (4) van de h.

Overwegende dat, krachtens arti- Duchatelet, eerste advocaat-generaal kel 25 van het koninklijk besluit Advocaten: mrs. Houtekier en Delahaye.
nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen
voor werknemers, het pensioen
slechts uitbetaalbaar is zo de gerechtigde geen beroepsarbeid uitoefent en zo hij geen vergoeding we- Nr. 590
gens ziekte, invaliditeit of onvrijwillige werkloosheid geniet met toepas3• KAMER - 1 juni 1987
sing van een Belgische of van een
buitenlandse wetgeving inzake sodale zekerheid; dat die bepaling ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE voorziet in de mogelijkheid om bij
OVERMACHT BLIJVENDE ARBEIDSONGEkoninklijk besluit van die regel af te
SCHIKTHEID - BEOORDELING.
wijken; dat de Koning, met gebruikmaking van die mogelijkheid, in ar- Om te oordelen of de blijvende arbeidsongeschiktheid van de werknemer een
tikel 64 van het besluit van 21 degeval van overmacht is waardoor de
cember 1967 heeft bepaald in welke
arbeidsovereenkomst een einde neemt,
gevallen en onder welke voorwaarmag de rechter geen andere dan de
den de uitoefening van een beroepsbedongen arbeid in aanmerking nearbeid geen beletsel is voor de uitmen (1). (Art. 32, 5', Arbeidsovereenbetaling van het pensioen; dat er
komstenwet.)
daarentegen geen enkele afwijking
bestaat als de pensioengerechtigde
vergoedingen geniet die bij de Belgi- (HET WIT-GELE KRUIS VAN WEST-VLAANDEREN
sche wetgeving inzake sociale zekerV.Z.W. T. DEKYVERE)
heid zijn vastgesteld en in voornoemd artikel 25 zijn vermeld; dat
ARREST
daaruit volgt dat het pensioen niet
kan worden uitbetaald aan degene
(A.R. nr. 5628)
die de genoemde vergoedingen geniet, ongeacht of de beroepsarbeid,
HET HOF; - Gelet op het bestrewaarvan de inkomsten door die ver- den arrest, op 18 juni 1986 door het
goedingen worden vervangen, al dan Arbeidshof te Gent gewezen;
niet een beletsel was voor de uitbetaling van het pensioen;
Nota arrest nr. 589 :

Dat het arrest bijgevolg artikel 25
van het koninklijk besluit nr. 50 van
24 oktober 1967 schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

(4) Zie cone!. O.M. in

Bull. en Pas., I, 1198.

Nota arrest nr. 590 :
(1) Cass., 12 jan. 1987, A.R. nr. 7695, supra,
nr. 276. Zie oak Cass., 15 feb. 1982
(A.C., 1981-82, nr. 356) en 21 april 1986, A.R.
nr. 7375 (A.C., 1985-86, nr. 511).
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Over het middel : schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 32, 5•, van de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 131, § 1, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende
de arbeidsvoorziening en werkloosheid
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na vastgesteld te
hebben dat aan de aangestelde deskundige-geneesheer de vraag werd gesteld
« welke de normale activiteiten zijn van
een thuisverpleegster in dienst van (eiseres) en een grondig advies te verstrekken over de arbeidsongeschiktheid van
(verweerster), en meer bepaald nopens
het op 7 januari 1981 al dan niet bestaan
van een definitieve arbeidsongeschiktheid om de bedongen arbeid te verrichten », beslist dat de arbeidsovereenkomst
tussen partijen niet werd bei'Hndigd wegens overmacht en eiseres derhalve onrechtmatig deze overeenkomst heeft
beeindigd op de volgende gronden : « Op
grond van het deskundig verslag concluderen de partijen totaal verschillend,
hetgeen erop wijst dat de deskundige-geneesheer weliswaar al de facetten van
het probleem voldoende heeft belicht,
doch zijn bevindingen zeer genuanceerd
zijn. Ook dient rekening te worden gehouden met het feit dat (verweerster)
niet ressorteert onder de ziekte- en invaliditeitsverzekering en dat zij als werkzoekende ingeschreven is bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, hetgeen
E~rop neerkomt te stellen dat zij in de
sector van de ziekte- en invaliditeitsverzekering geen arbeidsongeschiktheid
vertoont van minstens 66 % en in de
sector van de werkloosheid geacht wordt
haar beroep te kunnen uitoefenen. Uit
het deskundig verslag blijkt dat de taken
van (verweerster) niet terug te vinden
zijn in enig arbeidsreglement. De omschrijving is blijkbaar geschreven door
een verantwoordelijke van de administratie van (eiseres). De taken bestaan
grosso modo uit lichtere bezigheden (inspuitingen geven, lavementen, irrigatie,
leggen van verbanden), zware fysieke taken zoals toiletverzorging enz ... , doch de
moeilijkheid voor de inrichting ligt in
het feit dat de thuisverpleging moet gebeuren volgens de indeling van een bepaald gebied, zodat de lichte en zware
taken vermengd worden. In dit verband
was het zeker mogelijk voor de werkgeefster aan (verweerster) lichtere taken
te Iaten volbrengen, omdat de thuisverzorgde patienten zeker voldoende bekend zijn om te weten welke verzorging
zij nodig hadden. Ook komt de bewering
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van (verweerster) zeker geloofwaardig
over wanneer zij stelt dat de zwaardere
taken en zelfs rugbelastende taken niet
zo veelvuldig voorkomen omdat dan,
voor de patienten die thuis verzorgd worden, men meestal kan rekenen op de
aanwezigheid van familieleden (een patient die dergelijke verzorging nodig
heeft wordt allicht niet alleen gelaten),
die enige hulp kunnen verlenen. Hetgeen
ook opvalt bij de lezing van het verslag
is dat de deskundige-geneesheer tot het
besluit komt dat (verweerster) de taak
als thuisverpleegster niet voor 100 % aankon of stelt dat zij ongeschikt was op 5
januari 1981 om haar taak van thuisverpleegster voor 100 % te hernemen en dat
deze ongeschiktheid van definitieve aard
is. Hij steunt hierbij op de leeftijd van
(verweerster) (51 jaar), de bij herhaling
gepaste behandelingen, het ontbreken
van enig document waaruit blijkt dat ze
de hervatting van het werk aan 100 %
kan hernemen (hetgeen zeker niet vereist is met het oog op de herneming van
enige arbeid), de mening van mensen die
in het beroep staan (hetgeen terzake zeker niet dienend is) en het reeel gevaar
van recidief van de arbeidsongeschiktheid. Daartegenover staat, zoals hoger
gezegd, dat (verweerster) niet ressorteert
onder de ziekte- en invaliditeitsverzekering en werkzoekende is. Ook dient opgemerkt dat (verweerster) zeker letsels
vertoont die een definitief karakter dragen, doch dat daaruit niet mag besloten
worden dat zij totaal en definitief arbeidsongeschikt was, haar beroep verder
uit te oefenen. Daarbij is (verweerster)
depressief geworden wegens de moeilijkheden die zij ondervonden heeft ter gelegenheid van haar ontslag, hetgeen geen
invloed kan hebben op de beeindiging
van de arbeidsovereenkomst op 7 januari
1981, die zeker op een lichtzinnige manier plaatsgreep, zonder dat (verweerster) in de gelegenheid werd gesteld het
werk te hernemen en op zicht van een
getuigschrift dat enkel wees op licht
werk dat niet rugbelastend mocht zijn.
Ook blijkt uit het geneeskundig onderzoek dat de organisatie van het werk
niet eens vastgesteld werd door een arbeidsreglement en dat de deskundige-geneesheer gesteund heeft op een officieuze omschrijving van de taken, zodat ook
geen zekerheid bestaat nopens de organisatie van de diensten en in elk geval
in rechte niet bewezen is. Uit al de bevindingen van de deskundige-geneesheer
kan besloten worden dat zeker het bewijs niet is geleverd dat (verweerster) op
7 januari 1981 definitief arbeidsonge-
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schikt was om haar taak van thuisverpleegster uit te oefenen, rekening houdend met de omstandigheden en met de
nodige aanpassingen ingegeven door enige goede wil van de werkgeefster. Er
kon dus geen sprake zijn van overmacht »,
terwijl, ...
derde onderdeel, zoals eiseres in haar
verzoekschrift tot hoger beroep en in
haar appelconclusie liet gelden, de definitieve arbeidsongeschiktheid, die een
geval van overmacht uitmaakt waardoor,
ingevolge artikel 32 van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, de arbeidsovereenkomst wordt
beeindigd, beoordeeld dient te worden in
functie van de tussen partijen overeengekomen arbeidstaak, en niet in functie
van een andere, eventueel lichtere, arbeidstaak; het arrest derhalve, enerzijds,
door niet te antwoorden op het middel
waarin eiseres stelde dat enkel rekening
mag worden gehouden met de overeengekomen arbeidstaak voor de beoordeling van de definitieve arbeidsongeschiktheid, niet regelmatig gemotiveerd
is (schending van artikel 97 van de
Grondwet), anderzijds, in zoverre het
heeft willen zeggen dat verweerster niet
definitief arbeidsongeschikt was omdat
eiseres << met de nodige aanpassingen ingegeven door enige goede wil van de
werkgeefster » verweerster enkel nog
lichtere taken kon laten volbrengen, artikel 32, 3° (lees : 5°), van de wet van 3 juli
19'78 betreffende de arbeidsovereenkomsten schendt, volgens welke bepaling de
definitieve arbeidsongeschiktheid enkel
mag worden beoordeeld in het licht van
de bedongen arbeid;

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de
vordering van eiseres tot vaststelling van het eindigen van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht verwerpt, op grond: << ( ... ) dat
het bewijs niet is geleverd dat (verweerster) op 7 januari 1981 definitief arbeidsongeschikt was om haar
taak van thuisverpleegster uit te oefenen, rekening houdende met de
omstandigheden en met de nodige
aanpassingen ingegeven door enige
goede wil van (eiseres) » en << In dit
verband was het zeker mogelijk
voor de werkgeefster aan (verweerster) lichtere taken te laten volbren-
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gen, omdat de thuisverzorgde patienten zeker voldoende bekend zijn
om te weten welke verzorging zij
nodig hadden »;
Overwegende dat, ingevolge artikel 32, 5°, bezien in verband met artikel 31, § 1, van de Arbeidsovereenkomstenwet,
de
arbeidsovereenkomst een einde neemt door overmacht wanneer de onmogelijkheid
van de werknemer om<< zijn werk »
te verrichten ten gevolge van ziekte
of ongeval, definitief is; dat onder
<< zijn werk » moet worden begrepen
de bij de overeenkomst bedongen
taak;
Dat het arrest, nu het alleen rekening houdt met een gewijzigde taak,
het genoemde artikel 32, 5°, schendt;
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; verwij st de zaak
naar het Arbeidshof te Antwerpen.
1 juni 1987 - 3' kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Chatel, eerste
voorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal Advocaat: mr. De Gryse.
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JAARLIJKSE VAKANTIE -

VAKANTIEGELD - BEDIENDEN - VERANDERLIJK LOON
- AANDEEL IN DE WINST.

Een in percenten vastgesteld aandeel in
de winst, dat wordt toegekend als tegenprestatie voor verrichte arbeid, is
veranderlijk loon voor de berekening
van het vakantiegeld van de bediende,
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ook wanneer dat aandeel slechts eens
per jaar woJ·dt betaald (1). (Art. 39
K.B. 30 maart 1967.)

(ZIEGLER N.V. T. WINDELS}
ARREST

(A.R. nr. 5633)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 juni 1986 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek,
9 van de bij koninklijk besluit van 28 juni 1971 gecoordineerde wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, 38 en 39 van het koninklijk besluit
van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie
der loonarbeiders,
doordat het arrest de vordering van
verweerder tot betaling van vakantiegeld
op zijn aandeel in de winst voor de jaren
1980, 1981, 1982 en het pro rata aandeel
in de winstpremie voor 1983 gegrond verldaart, onder meer op grond : « dat (verweerder) op de hem reeds uitbetaalde
winstaandelen aanspraak maakt op vakantiegeld voor een totaal bedrag van
215.666 frank; dat (eiseres) hierop reageert door te stellen dat, luidens de overeenkomst van 28 april 1980, het winst·
aandeel het vakantiegeld, te betalen op
het aandeel, bevat, zodat (verweerder)
het hem eventueel toekomend vakantiegeld reeds ontvangen heeft; dat het echter niet volstaat dat bepaald werd dat
het vakantiegeld in het winstaandeel inbegrepen is, maar dat nauwkeurig en gedetailleerd moet worden vastgesteld voor
welk bedrag het erin voorkomt, ten
einde te kunnen verifieren of de wettelijk verplichte berekening van het vakantiegeld door (eiseres) werd nageleefd; dat
ter zake dus niet te controleren valt of
de wettelijke bepalingen ter zake van
het vakantiegeld, die van openbare orde
zijn en waarvan de niet-naleving met
strafbepalingen gesanctioneerd wordt,
werden gerespecteerd en of (eiseres)
enig vakantiegeld heeft uitbetaald, waarvan geen enkel bewijs werd geleverd; dat
(1) Zie Cass., 18 dec. 1974 (A.C., 1975, 463),
22 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 51) en 28 okt.
1985, A.R. nr. 4842 (A.C., 1985-86, nr. 130).
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de uitbetaling van vakantiegeld bovendien zeer te betwijfelen valt, vermits (eiseres) van mening is dat geen vakantiegeld dient betaald op een aandeel in de
winst, zijnde een premie, die niet te beschouwen is als veranderlijk loon, zodat
artikel 39 van het koninklijk besluit van
30 maart 1967 er niet kan op worden toegepast; dat het echter ter zake niet gaat
om een eindejaarspremie, maar om een
bezoldiging, niet de normale bezoldiging
of vaste wedde, bedoeld in artikel 38,
maar wel een wedde die veranderlijk is
en uitgedrukt in een percent, zoals voorzien in artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967; dat het aandeel
in de winst afhankelijk was van de nettowinst dewelke ieder jaar veranderde
en niet op voorhand bepaald of bepaalbaar was en niet gekoppeld aan een
vast~. factor zoals een indexcijfer; dat
partlJen het aandeel in de winst als een
procentueel gedeelte van de nettowinst
hebben bepaald, zoals ook bedoeld in artikel 39, waarin niet is voorzien dat percenten maandelijks moeten worden betaald om onder toepassing van dit artikel
te vallen, zodat ze ook per jaar mogen
afgerekend worden; dat het aandeel in
de winst ter zake een onvast en veranderlijk loon is, afhankelijk van een niet
op voorhand bepaalde of bepaalbare nettowinst, loon als tegenprestatie van arbeid en geen eindejaarspremie is, welke
trouwens aan (verweerder) afzonderlijk
werd betaald naast het winstaandeel »
en op grond dat, « waar het contractueei
toegekend winstaandeel loon is dit aandeel in de winst over 1983 die~t ingerekend te worden in de verdiensten 1983
basis voor de berekening van het ver:
schuldigd vakantiegeld voor het vakant~egeld 1984, zodat, in toepassing van artikel 46 van het koninklijk besluit van 30
maart 1967 betreffende de jaarlijkse vakantie, vakantiegeld einde dienst hierop
verschuldigd is >>,
terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel 9 van de bij koninklijk besluit van
28 juni 1971 gecoordineerde wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de
werknemers, het vakantiegeld van de
werknemer in beginsel wordt vastgesteld
op 14 percent van het loon van het vakantiedienstjaar dat als basis diende
voor de berekening van de tot vestiging
van dat vakantiegeld verschuldigde bijdrage, eventueel vermeerderd met een
fictief loon voor de inactiviteitsdagen die
~et werkelijk gewerkte dagen zijn gehJkgesteld, en krachtens artikel 38 van
het koninklijk besluit van 30 maart 1967
het vakantiegeld bestaat, enerzijds uit de
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betaling van de normale bezoldiging in
overeenkomst met de vakantiedagen, anderzijds uit een toeslag berekend op
grond van de brutowedde der maand
waarin de vakantie ingaat en, krachtens
artikel 39 van hetzelfde besluit, in geval
van veranderlijk loon, het vakantiegeld
in beginsel gelijk is aan het dagelijks gemiddelde van de brutobezoldigingen die
verdiend werden gedurende elk van de
twaalf maanden die aan de maand waarin de vakantie genomen wordt, voorafgaat, en de toeslag op het vakantiegeld
berekend wordt op basis van de gemiddelde maandwedde van dezelfde bezoldigingen; geen enkele van de vermelde
wettelijke bepalingen zich ertegen verzet
dat aan de bediende, zoals ten deze, een
jaarlijks procentueel winstaandeel wordt
toegekend en contractueel wordt bepaald
dat het aldus procentueel bepaald bedrag
reeds het vakantiegeld omvat, nu dergelijke bepaling er in feite op neerkomt de
winstpremie waarop de werknemer recht
heeft, te bepalen op een procentueel bedrag van de winst, verminderd met het
vakantiegeld op het winstaandeel, welk
bedrag van jaar tot jaar volkomen bepaalbaar is; het arrest derhalve, door onder meer te beslissen « dat het niet volstaat dat bepaald werd dat het vakantiegeld in het winstaandeel inbegrepen is,
maar dat nauwkeurig en gedetailleerd
moet worden vastgesteld voor welk bedrag het erin voorkomt, ten einde te
kunnen verifieren of de wettelijk verplichte berekening van het vakantiegeld
werd nageleefd » en dat « ter zake dus
niet te controleren valt of de wettelijke
bepalingen ter zake van het vakantiegeld, die van openbare orde zijn, en
waarvan de niet-naleving met strafbepalingen gesanctioneerd wordt, werden gerespecteerd en of enig vakantiegeld werd
uitbetaald, waarvan geen enkel bewijs
werd geleverd », en door aldus minstens
impliciet de litigieuze clausule van de arbeidsovereenkomst ongeldig te verklaren, schending inhoudt van de artikelen
9 van het koninklijk besluit van 28 juni
1971, 38 en 39 van het koninklijk besluit
van 30 maart 1967, althans, door aan de
bedoelde contractuele bepaling niet het
gevolg te geven die ze wettelijk tussen
partijen heeft, de verbindende kracht
van de tussen partijen gesloten overeenkomst miskent (schending van artikel
1134 van het Burgerlijk Wetboek);

tweede onderdeel, uit de samenlezing
van de artikelen 38 en 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 volgt
dat onder veranderlijk loon of geheel of

1339

gedeeltelijk veranderlijke wedde in de
zin van bedoeld artikel 39 alleen verstaan wordt de normale brutobezoldiging
die aan de werknemer verschuldigd is,
met uitsluiting van een slechts eens per
jaar betaalbaar aandeel in de winst, zelfs
indien dit procentueel berekend wordt;
het arrest derhalve, door te beslissen dat
het aandeel in de winst dat aan verweerder werd betaald veranderlijk loon is in
de zin van artikel 39 van het koninklijk
besluit van 30 maart 1967 waarop vakantiegeld verschuldigd is met toepassing
van dit artikel 39, deze wettelijke bepaling schendt (schending van artikel 39
en, voor zoveel nodig, artikel 38 van het
koninklijk besluit van 30 maart 1967) :

Overwegende dat het arrest, blijkens zijn bewoordingen, het vakantiegeld voor het jaar 1984, berekend
op basis van het aandeel in de winst
over 1983, toekent met toepassing
van artikel 46 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967;
Dat de schending van die wettelijke bepaling niet wordt aangevoerd;
Overwegende, voor het overige,
dat een in percenten vastgesteld
aandeel in de winst dat, zoals blijkt
uit het arrest, aan de bediende als
tegenprestatie van arbeid wordt toegekend, veranderlijk loon is in de
zin van artikel 39 van het koninklijk
besluit van 30 maart 1967, ook wanneer het slechts eens per jaar wordt
betaald;
Overwegende, ten slotte, dat het
vakantiegeld, nu het aan de hand
van het loon wordt vastgesteld, niet
in dit loon kan worden begrepen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
1 juni 1987 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende
conclusie van Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en
Biitzler.
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Nr. 592

Nr. 593

Nr. 592

a•

KAMER -

1 juni 1987

2"

BEWIJSVOORZIENING IN CASSATIE -

DIENSTPLICHT - PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD
- HERKEURINGSRAAD - CASSATIEBEROEP
DOOR DE PLEEGVADER.

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
door de pleegvader van de dienstplichtige in eigen naam ingesteld tegen een
beslissing van de herkeuringsraad (1).
(Artt. 50 en 51 Dienstplichtwet.)

(D ... )
ARREST

(A.R. nr. M 626 N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 26 maart 1987
door de herkeuringsraad van de provincie Antwerpen gewezen;
Overwegende dat de pleegvader
van de dienstplichtige, die in eigen
naam optreedt, niet bevoegd is om
zich tegen beslissingen van de militiegerechten in cassatie te voorzien;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening.
1 juni 1987 - a· kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal.
Nota arrest nr. 592 :
(1) Cass., 17 nov. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 165).

ZAKEN -

KAMER -

3 juni 1987

ALGEMENE BEGRIPPEN- STRAFBEWIJSLAST - BEGRIP.

De regels betreffende de bewijslast in
strafzaken worden miskend door de
rechter die, na de beklaagde op de
strafvordering te hebben veroordeeld
en na op de burgerlijke rechtsvordering te hebben beslist dat de tegen die
beklaagde bewezen verklaarde misdrijven in oorzakelijk verband staan met
de schade van de burgerlijke partij,
aan die partij enkel een gedeeltelijke
vergoeding van die schade toekent op
grand dat zij zelf een als overtreding
van de stra.fwet aan te merken lout
l1eeft begaan die de schade mede heeft
veroorzaakt, en dat zij het bewijs niet
heeft geleverd van het bestaan van de
door haar aangevoerde rechtvaardigingsgrond die niet alle geloofwaardigheid miste (1).
Nota arrest nr. 593 :
(1) Zie Cass., 23 nov. 1983, A.R. nr. 2998
(A.C., 1983-84, nr. 164) en 24 sept. 1986, A.R.
nr. 5074 (ibid., 1986-87, supra, nr. 44).
Wanneer een beklaagde zich op een rechtvaardigingsgrond beroept die niet aile geloofwaardigheid mist, dan moet het openbaar ministerie of, in voorkomend gevai, de burgerlijke partij het niet-bestaan ervan bewijzen
(gevestigde rechtspraak, onder meer Cass., 11
sept. 1985, A.R. nr. 4360, A.C., 1985-86, nr. 18).
Het belang van het geannoteerde arrest is
hierin gelegen dat de rechtvaardigingsgrond
niet was aangevoerd door de bekiaagde, maar
door de burgerlijke partij aan wie de bekiaagde, ten einde een deling van de aansprakelijkheid te verkrijgen, een overtreding van de
strafwet verweet. De burgerlijke partij had
ook de hoedanigheid van bekiaagde kunnen
hebben; zij had die niet aangezien ze niet was
vervolgd. Het gebeurt wei vaker dat de parketten ervan afzien voor de strafrechter een voetganger te dagvaarden die misschien wei het
Wegverkeersregiement heeft overtreden, maar
die door zijn verwondingen daarvoor reeds gestraft is. Dat is meer bepaald het geval wanneer de autobestuurder wiens wagen de voetganger heeft aangereden, geen schade heeft
geieden.
Indien ten deze de autobestuurster, beklaagde, na schade aan haar voertuig te hebben
vastgesteid, de burgerlijke partij (de voetganger) rechtstreeks voor de politierechtbank had
gedagvaard, had zij, om vergoeding van haar
schade te verkrijgen, niet aileen het aangevoerde strafbaar feit zeif maar ook het niet-be-

(Zie vervolg nota volgende biz.)
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(SEILLIER T. DANCOT; DANCOT T. SEILLIER)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5500)

HET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 3 december 1984
en 25 september 1986 in hoger beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi;
I. Op de voorziening van Georgette Dancot, burgerlijke partij :

Over het middel: schending van de artikelen 1315, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat, enerzijds, de Correctionele
Rechtbank tl:! Charleroi, zevende kamer,
in het bestreden vonnis van 3 december
1984 beslist dat eiseres eveneens een
fout heeft begaan, hetgeen de beslissing
waarbij zij vo!)r twee derde aansprakelijk verklaard wordt voor het ongeval en
de erdoor veroorzaakte schade en waarbij een derde ten laste van verweerster
gelaten wordt wegens afzonderlijke, te(Vervolg nota van vorige biz.)
staan van de door de voetganger aangevoerde
rechtvaardigingsgrond moeten bewijzen. Had
men, in dat geval, van de autobestuurster twee
afzonderlijke bewijzen geeist, naar gelang van
de hoedanigheid van beklaagde of burgerlijke
partije waarin ze optrad, terwijl er slechts een
enkel feit te bewijzen vie!?
Elke, zelfs voor het burgerlijk gerecht ingestelde vordering die gegrond is op een overtreding van de strafwet, valt onder de strafrechtelijke regels inzake bewijslast. Artikel 870 van
het Gerechtelijk Wetboek is op een dergelijke
vordering niet van toepassing; dat artikel bevat een regel die aileen voor de burgerlijke
rechtspleging geldt en niet van toepassing is
in straf- of tuchtzaken (verslag betreffende het
ontwerp van Gerechtelijk Wetboek, door de
heer Hermans opgemaakt in miam van de
Commissie voor Justitie van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Supplement ala Pasinomie, 1967, biz. 964 en 965; zie « Considerations sur le projet de Code judiciaire » rede
door proc.-gen. Hayoit de Termicourt uitgesproken op de plechtige openingszitting van
het Hof van Cassatie op 1 september 1966,
nr. 4, biz. 11; zie ook Cass., 7 feb. 1974
(A.C., 1974, 614, en 23 jan. 1981, A.R. nr. 2897,
ibid., 1980-81, nr. 302.
Ongetwijfeld zou hiertegen kunnen worden
ingebracht dat de door de voetganger aangevoerde rechtvaardigingsgrond ten deze niet
werd opgeworpen tegen een vordering tot vergoeding; die grond werd als verweermiddel
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gen haar bewezen verklaarde fouten,
verantwoordt; dat de vordering van deze
eiseres tegen verweerster ontvankelijk
en gegrond is, doch (enkel) ten belope
van een derde van haar vordering, en
dat er, gelet op de deling van de aansprakelijkheid, termen zijn om aan eiseres een provisioneel bedrag van 20.000
frank toe te kennen, anderzijds, dezelfde
rechtbank, bij het bestreden vonnis van
25 september 1986, dat gewezen is bij de
verdere behandeling van de zaak, aan eiseres bijgevolg, gelet op de in het eerstgenoemde vonnis vastgestelde verdeling
van de aansprakelijkheid, op de in het
vonnis van 3 december 1984 aangegeven
gronden, ter vergoeding van haar schade
enkel het bedrag van 186.572 frank toekent; dat dit vonnis - na de aan verweerster ten laste gelegde feiten (onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen aan eiseres en overtredingen
van de artikelen 8.3, tweede lid, 10.1.1" en
3" van het Wegverkeersreglement), namelijk dat ze met de wagen op een 6 meter
brede rijbaan « de voetganger Dancot
Georgette (eiseres), die zich in dezelfde
richting begaf en op de rijbaan liep »
heeft aangereden, bewezen te hebben
verklaard - vermeldt dat de « burgerlijke partij Dancot Georgette (thans eisevoorgedragen. Waar ligt echter de grens tussen vordering en verweer? Een tegenvordering
is vaak niets anders dan een verweer op de
hoofdvordering. Dat is echter een ander vraagstuk.
In onderhavig geval was de beklaagde bij
een eindbeslissing veroordeeld op de strafvordering en was haar burgerrechtelijke aansprakelijkheid definitief vastgesteld; aileen de omvang van die aansprakelijkheid moest nog
nader worden bepaald. Tegen de beklaagde behoefde dus geen bewijs meer te worden geleverd. Zij kon het misdrijf dat ten grondslag
lag aan de tegen haar ingestelde burgerlijke
rechtsvordering niet meer loochenen. Haar
verweer beperkte zich tot een vordering tot
verdeling van de aansprakelijkheid die gegrond was op een misdrijf dat door de schadelijder zou zijn begaan. Deze gaf toe zich op de
rijbaan te hebben begeven; zij gaf het matedele feit toe, doch voerde een rechtvaardigingsgrond aan die de in het bestreden eerste
vonnis weergegeven vaststellingen van de verbalisanten waarschijnlijk maakten.
Uit het geannoteerde arrest b!ijkt dat de
burgerlijke partij geen ander bewijs behoefde
te leveren en dat de beklaagde, in voorkomend
geval, het niet-bestaan van de rechtvaardigingsgrond diende te bewijzen. Bij ontstentenis van dat bewijs moest de twijfel het slachtoffer ten goede komen, in zoverre haar een
overtreding van de strafwet werd verweten
waaruit de tegenpartij, beklaagde, rechtsgevolgen, namelijk een deling van de aansprakelijkheid, wilde afleiden.
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res) eveneens een fout heeft begaan door
zich op de rijbaan te begeven; dat de ten
opzichte van de rijrichting van het voertuig links gelegen berm zo goed .als onbestaande en volslagen onbegaanbaar is;
dat, volgens de verbalisanten, de rechterberm 2 meter breed is, dat hij op sommige plaatsen begaanbaar is, dat wil zeggen dat de voetgangers door de aanwezigheid van waterplassen of modder
genoodzaakt zijn ofwel op de rijbaan ofwei in de goot te !open »; dat « Dancot
Georgette verklaart dat ze het voerfuig
heeft horen naderen en zich heeft omgedraaid, maar dat ze, zoals ze verder
heeft verklaard, op de rijbaan is gebleven omdat ze meende dat het voertuig
plaats genoeg had om ongehinderd zijn
weg te vervolgen »; dat << Dancot Georgette, toen ze wist dat een voertuig naderde, verplicht was terug op de berm te
gaan, hetgeen ze niet deed , en dat « het
trouwens niet bewezen is dat de berm
onbegaanbaar was op de plaats waar ze
zich bevond »,
terwijl, gelet op de ter zitting van 5 november 1984 van de zevende kamer van
de Correctionele Rechtbank te Charleroi
regelmatig neergelegde appelconclusie
waarin, enerzijds, verweerster betoogde
dat de eerste rechter terecht €!en fout
aan de zijde van eiseres had aangenomen « nu ze bij de nadering van een
voertuig verzuimd had terug op de berm
te gaan » en dat << uit de overgelegde foto's blijkt dat niets haar verhinderde die
berm te volgen », en waarin, anderzijds,
eiseres - om elke deling van de aansprakelijkheid wegens een fout die ze
zou hebben begaan door inbreuk te plegen op artikel 42.2.1.1" van het Wegverkeersreglement (dat de voetgangers verplicht de « begaanbare » trottoirs of
bermen te volgen) af te wijzen - aanvoerde dat zij weliswaar, wegens het feit
dat de links van haar gelegen berm zo
goed als onbestaande en volslagen onbegaanbaar was, in beginsel verplicht
was de << op sommige plaatsen begaanbare » berm op haar rechterkant te volgen
en opzij te gaan voor de aldaar aanwezige hindernissen, maar dat het ongeval
<< precies gebeurde toen (zij) opzij ging
voor een waterplas en daartoe in de goot
gestapt was », het bestreden vonnis van
3 december 1984, na te hebben gesteld
dat, volgens de bevindingen van de verbalisanten, de rechterberm « door de
aanwezigheid van plassen of modder
(slechts) op sommige plaatsen begaanbaar was », niet zonder de regels betref~ende de bewijslast te miskennen, impli-
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ciet doch onmiskenbaar kan beslissen
dat eiseres, door artikel 42.2.1.1" van het
Wegverkeersreglement te overtreden,
een fout had begaan waarvoor ze ten dele aansprakelijk was, en daartoe kon
verklaren dat « zij verplicht was terug op
de (rechts van haar gelegen) berm te
gaan, hetgeen zij niet deed », op grond
dat « het trouwens niet bewezen is dat
de (rechts van haar gelegen berm) onbegaanbaar was op de plaats waar ze zich
bevond »; dat immers ten deze verweerster, die opwierp dat eiseres (het slachtoffer) geheel of ten dele aansprakelijk
moest worden verklaard voor het ongeval wegens de beweerde fout in oorzakelijk verband met het ongeval die ze zou
hebben begaan door artikel 42.2.1.1" van
het Wegverkeersreglement te overtreden,
het bewijs moest Ieveren van de bestanddelen van dat aan eiseres verweten
misdrijf, dat ze ten deze meer bepaald
moest bewijzen dat de berm aan de rechterkant van eiseres begaanbaar was op
de plaats waar ze werd aangereden en
dat de rechtvaardigingsgrond, die eiseres
had afgeleid uit de omstandigheid dat ze
precies op het tijdstip van het ongeval
opzij ging voor een waterplas op de
rechts van haar gelegen berm, niet bestond; het bestreden vonnis van 3 december 1984, nu het de beslissing waarbij
een fout die een overtreding van artikel
42.2.1.1" van het Wegverkeersreglement
oplevert, ten laste van eiseres bewezen
verklaard wordt, aileen hierop grondt dat
het trouwens niet bewezen is dat de
berm « onbegaanbaar , was op de plaats
waar eiseres zich bevond, bijgevolg de
regels betreffende de bewijslast miskent
(schending van de artikelen 1315 van het
Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek) en derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet),
noch naar recht is verantwoord (schending van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek), en bijgevolg
eveneens het bestreden vonnis van 25
september 1986 moet worden vernietigd :

Overwegende dat het vonnis van
3 december 1984, na de verweerster
Marie Seillier op de strafvordering
te hebben veroordeeld, bij de uitspraak over de burgerlijke rechtsvordering van eiseres, op de in het
middel weergegeven gronden beslist, met name, dat er gronden zijn
om haar « voor twee derde aansprakelijk te verklaren voor het ongeval
en de erdoor veroorzaakte schade »;

Nr. 594
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dat de redengeving van dat vonnis
impliceert dat de correctionele
rechtbank aan eiseres heeft verweten dat ze, door zich op de rijbaan
te begeven, inbreuk ·heeft gepleegd
op artikel 42.2.1.1° van het Wegverkeersreglement volgens hetwelk de
voetgangers de begaanbare trottoirs
en verhoogde bermen moeten volgen en, zo er geen zijn, de begaanbare gelijkgrondse bermen;
Dat eiseres, wat dat betreft, in
haar ter zitting van 5 november
1984 van het appelgerecht neergelegde conclusie had betoogd << dat
het ongeval precies gebeurde toen
(zij) opzij ging voor een plas en
daartoe in de goot gestapt was »; dat
zij, die hindernis voorbij, onmiddellijk terug naar het midden van de
gelijkgrondse berm zou zijn gegaan »;
Dat eiseres aldus een rechtvaardigingsgrond afleidde uit artikel 42.2.2
van dat reglement, volgens hetwelk
de voetgangers bij gebreke van begaanbare trottoirs of bermen, de
overige gedeelten van de openbare
weg, ten deze de rijbaan, mogen volgen;
Overwegende dat het vonnis van
3 december 1984, door erop te wijzen dat de berm << op sommige
plaatsen begaanbaar was, dus dat
de voetgangers door de aanwezigheid van plassen of slijk (genoodzaakt waren) ofwel op de rijbaan ofwei in de goot te lopen », vaststelt
dat de bewering van eiseres niet alle geloofwaardigheid miste; dat het
niettemin het door eiseres voorgedragen verweermiddel verwerpt, op
grond dat het << niet bewezen is dat
de berm onbegaanbaar was op de
plaats waar ze zich bevond »;
Dat het vonnis van 3 december
1984 aldus de regels betreffende de
bewijslast in strafzaken miskent;
Dat het middel, in zoverre het op
dat vonnis kritiek oefent, gegrond
is;
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing, die op 3 december
1984 is gewezen op de burgerlijke

rechtsvordering van eiseres, in dezelfde mate de vernietiging tot gevolg heeft van het door de Correctionele Rechtbank te Charleroi op 25
september 1986 gewezen vonnis
waarbij over die rechtsvordering uitspraak is gedaan;

Om die redenen, rechtdoende op
de voorziening van Georgette Dancot, burgerlijke partij : vernietigt het
bestreden vonnis van 3 december
1984, in zoverre het beslist dat eiseres een fout in oorzakelijk verband
met het ongeval heeft begaan en
derhalve het recht van eiseres op
vergoeding van haar schade tot een
derde beperkt; vernietigt in dezelfde
mate het bestreden vonnis van 25
september 1986; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde vonnissen; verwijst verweerster in de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Doornik; rechtdoende op de voorziening van Marie
Seillier, beklaagde : verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
3 juni 1987 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en Dassesse.
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2° JACHT
VANGST -

VOGELBESCHERMING - NETTOEPASSELIJKE STRAFFEN.

1o De wet tot verlenging van de verja-

ringstermijn van de strafvordering is
van toepassing op de strafvordering
die v66r de dag van inwerkingtreding
is ontstaan en op die dag nog niet verjaard is (1).
2° Op de overtreding van de bepalingen

van de besluiten betreffende de in het
wild levende vogels, met name betreffende de netvangst, staan de politiestraffen, bepaald in art. 31 Jachtwet
28 feb. 1882. (K.B. 20 juli 1972; art. 8,
§ 1, besluit Waalse Gewestexecutieve
28 juli 1982.)

(LIEGEOIS, BOURSEAU; PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS T. LIEGEOIS, BOURSEAU)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5567)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 november 1986
door de Correctionele Rechtbank te
Verviers in hoger beroep in het
Duits gewezen, en gelet op de in dezelfde taal gestelde voorzieningen;
Gelet op de beschikking van 25
maart 1987 van de eerste voorzitter,
volgens welke de rechtspleging vanaf de terechtzitting in het Frans zal
worden voortgezet :
I. Op de voorzieningen van de eisers Liegeois en Bourseau, beklaagden:
Over het eerste middel, hieruit afgeleid dat de wanbedrijven klaarblijkelijk
verjaard waren, nu de nieuwe wet op de
verjaring die onmiddellijk van kracht
wordt, niet kan worden toegepast op
door de rechtbank reeds behandelde zaken, aangezien hieruit nadeel zou ontstaan voor de beklaagden :

Overwegende dat de eisers vervolgd werden wegens het feit dat ze,
op 10 oktober 1985, artikel 8, § 1, van
het besluit van 28 juli 1982 van de
(1) Cass., 9 dec. 1981,
(A.C., 1981-82, nr. 237).

A.R.

nr.

1912
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Waalse Gewestexecutieve hebben
overtreden door vogels te vangen
met verboden vogelnetten;
Overwegende dat het decreet van
18 juli 1985 van de Waalse Gewestraad, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 1985
en van kracht worden op 11 oktober
1985, de verjaringstermijn van de
strafvordering voor dat misdrijf, die
door artikel 37 van de wet van 28 februari 1882 op drie maanden was
vastgesteld, op een j aar heeft gebracht;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, na te hebben vastgesteld dat
de strafvordering niet verjaard was
op de dag van de inwerkingtreding
van het decreet waarbij de verjaringstermijn was verlengd, de eisers
veroordeelt tot gevangenisstraffen
en tot een geldboete;
Overwegende dat verjaring van de
strafvordering betekent dat de beklaagde in het belang van de samenleving niet langer kan worden
vervolgd na verloop van een bepaalde tijdsspanne, zodat de wetten op
de verjaring niet het recht zelf aantasten; dat de wetten tot verlenging
van de verjaringstermijn geen verzwaring tot gevolg hebben van de op
het tijdstip van het misdrijf bepaalde straf;
Overwegende dat derhalve die
wetten wegens hun aard onmiddellijk van toepassing zijn; dat zij van
toepassing zijn op de rechtsvorderingen die zijn ontstaan v66r de inwerkingtreding ervan en op die datum, nog niet verjaard zijn;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het ambtshalve aangevoerde
middel: schending van artikel 31
van de wet van 28 februari 1882:
Overwegende dat de eisers vervolgd werden wegens overtreding
van artikel 8, § 1, van het besluit
van 28 juli 1982 van de Waalse Gewestexecutieve waarbij het houden
en het ruilen van vogels wordt geregeld en waarbij een tijdelijke bevoorrading in vogels wordt toegestaan met toepassing van het ko-
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ninklijk besluit van 20 juli 1972 van 100 frank die door het bestrebetreffende de bescherming van vo- den vonnis zijn opgelegd, onwettig
gels, in het Waalse Gewest, ten deze zijn;
wegens het vangen van vogels met
II. Op de voorziening van de proverboden vogelnetten;
Overwegende dat genoemd besluit cureur des Konings te Verviers :
van 28 juli 1982 met name is uitgeOver het middel, afgeleid uit de schenvaardigd op grond van de « J acht- ding van artikel 31 van de wet van 28 fewet van 28 februari 1882, en inzon- bruari 1882,
derheid van artikel 31, gewijzigd bij
doordat de rechtbank de beklaagden
het koninklijk besluit van 10 juli tot correctionele straffen veroordeelt, of1972 » en van « het koninklijk be- schoon zij, niet zonder de in het middel
sluit van 20 juli 1972 betreffende de vermelde bepaling te schenden, een straf
zwaarder dan een geldboete van 25 frank
bescherming van vogels, inzonder- mocht
opleggen; dat het besluit van 28
heid van de artikelen 6 en 9 »;
juli 1982 van de Waalse GewestexecutieOverwegende dat, krachtens arti- ve weliswaar in artikel 10 bepaalt dat de
kel 31, eerste lid, van de Jachtwet overtredingen van de erin vervatte bepavan 28 februari 1882, de Koning alle lingen vastgesteld, bewezen, vervolgd en
maatregelen kan treffen die hij nut- gestraft worden overeenkomstig de
van 28 februari 1882; dat zulks
tig acht voor de bescherming van al- Jachtwet
nochtans niet betekent dat het gebruik
le in het wild levende vogelsoorten van door dat besluit verboden netten
andere dan deze vermeld in artikel strafbaar zou zijn op grond van artikel 8
1bis van deze wet, evenals van hun van de wet van 28 februari 1882 betrefeieren, zelfs uitgeblazen, en van hun fende het gebruik van netten bij de
jongen; dat, luidens dat artikel 31, jacht, aangezien artikel 31 van dezelfde
tweede lid, de feiten verboden door wet een geldboete van 5 tot 25 frank
voor de feiten die verboden zijn
de maatregelen getroffen op grond oplegt
door de maatregelen, getroffen op grond
van vorig lid worden gestraft met van
besluiten betreffende de bescher-,
geldboete van vijf frank tot vijfen- ming van aile in het wild levende vogeltwintig frank, benevens verbeurd- soorten;
verklaring van de in beslag genoOverwegende dat uit de hierboven
men vogels en van de netten, de
strikken, het lokaas en de andere vermelde consideransen blijkt dat
het middel, dat overeenkomt met
tuigen;
het op de voorziening van de eisers
Overwegende dat de artikelen 11 Liegeois en Bourseau ambtshalve
van het koninklijk besluit van 20 ju- opgeworpen middel, gegrond is;
li 1972 betreffende de vogelbescherming en 10 van voornoemd besluit
van 28 juli 1982 van de W aalse Gewestexecutieve bepalen dat de overtredingen van de bepalingen van die
Om die redenen, zonder dat er
besluiten worden vastgesteld, bewe- grond bestaat tot onderzoek van het
zen, vervolgd en gestraft overeen- tweede door de eisers Liegeois en
komstig de Jachtwet van 28 februari Bourseau tot staving van hun voor1882; dat beide besluiten betrekking ziening aangevoerde middel, dat
hebben op maatregelen die nuttig niet kan leiden tot cassatie zonder
zijn voor de bescherming van alle in verwijzing, vernietigt het bestreden
het wild levende vogels andere dan vonnis; beveelt dat van dit arrest
deze vermeld in artikel 1 bis van de melding zal worden gemaakt op de
Jachtwet, zodat de daarin verboden kant van het vernietigde vonnis; laat
feiten, met toepassing van artikel 31 de kosten ten laste van de Staat;
van de J achtwet, gestraft worden verwijst de zaak naar de anders samet geldboete van 5 tot 25 frank;
mengestelde Correctionele RechtDat derhalve de gevangenisstraf bank te Verviers, zitting houdende
van vijftien dagen en de geldboete in hoger beroep.
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3 juni 1987 - 2' kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Screvens, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h.
Piret, advocaat-generaal.

Nr. 595

(VOS, GEMEENTE DONCEEL T. REQUIER, « BELGHYDRO » P.V.B.A., « GAN BRAND ONGEVALLEN »
N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5700)
Nr. 595

2' KAMER - 3 juni 1987
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - ALLERLEr _ sTRAFZAKEN
- DUBBELZINNIGHEID.

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 12 december 1986 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;

I. Op de voorziening van Alphonse
Vos, beklaagde:

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
strafvordering ten laste van de verweerder Requier Henri, beklaagde,
en op de rechtsvorderingen van het
3'' VOORZIENING IN CASSATIE - PER- openbaar ministerie tegen de voor
SONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE de genoemde beklaagde burgerrechVOORZIEN - STRAFZAKEN - GEMEENTE, El- telijk aansprakelijke verweerster,
SERES - VOORZIENING VAN HET COLLEGE personenvennootschap met beperkte
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN aansprakelijkheid Belghydro, en te<~Jo:~:N' MAC:HTIGING flOOR DE GEMEBNTEgen de voor eiser burgerrechtelijk
RAAD - NIET ONTVANKELIJKE VOORZIEaansprakelijke eiseres, gemeente
NING.
Donceel:
4o GEMEENTE - VOORZIENING VAN HET
Overwegende dat eiser geen hoeCOLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPE- danigheid heeft om zich tegen die
NEN - GEEN MACHTIGING DOOR DE GE- ' beslissingen in cassatie te voorzien;
MEENTERAAD - ONTVANKELIJKHEID.
Dat de voorziening niet ontvanke1o en 2o Dubbelzinnig is de beslissing die lijk is;
2° WEGVERKEER
WEGVERKEERSREGLEMENT, ART. 2.8 - KRUISPUNT - BEGRIP
- TOEPASSELIJKE REGELS.

de regels betreffende het kruisen toepast op een ongeval dat zich heeft
voorgedaan op een plaats die, volgens
de vaststelling van de rechter, een
kruispunt kan vormen waar de regels
betreffende de voorrang van toepassing zijn (1).

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

Over het middel : schending van de artikelen 2.8, 12.3.1, 12.5 van het Wegverkeersreglement, 1382, 1384 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
3° en 4o Niet ontvankelijk is de door het
college van burgemeester en schepedoordat het bestreden vonnis, met wijnen namens de gemeente ingestelde ziging van het op 1 oktober 1986 door de
voorziening, als het college niet de Politierechtbank te Waremme gewezen
machtiging overlegt van de gemeente- vonnis, eiser veroordeelt wegens het feit
raad om de voorziening in te stellen of dat hij bij het kruisen geen voldoende
om het cassatiegeding voort te zetten zijdelingse afstand gelaten heeft en, zo
op een voorziening tot bewaring van nodig, naar rechts is uitgeweken, terwijl
rechten (2). (Artt. 90, go en 10°, en 148 het de verweerder Requier tot een enkeGemeentewet.)
le straf veroordeelt wegens vier overtredingen, ter zake dat hij namelijk : zijn
snelheid niet heeft geregeld zoals vereist
(1} Cass., 13 april 1964 (Bull. en Pas., 1964, I,
wegens de plaatsgesteldheid, haar be854) en 9 juni 1964 (ibid., 1964, I, 1085).
lemmering, de verkeersdichtheid, het
(2) Cass., 4 nov. 1980, A.R. nrs. 5987 en 6036
zicht, de staat van de weg, de staat eu de
(A.C., 1980-81, nr. 141); zie Cass., 27 mei 1987,
lading van zijn voertuig (artikel 10.1.1°
A.R. nr 5686, supra, nr. 583).
van het Wegverkeersreglement); niet in
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alle omstandigheden is kunnen stoppen
voor een te voorziene hindernis (artikel
10.1.3° van dat reglement); bij het kruisen
geen voldoende zijdelingse afstand heeft
gelaten en, zo nodig, naar rechts is uitgeweken (artikel 15.1, eerste lid, van genoemd reglement); bij het naar rechts afslaan niet zo dicht mogelijk bij de
rechterrand van de rijbaan is gebleven
(artikel 19.2.2° van dat reglement) en, ten
slotte, ondanks het gevaar voor ongevallen, gelet op de plaats van de andere
weggebruikers aan wie hij voorrang
moest verlenen, verder gereden is (artikel 12.5 van het reglement); eiseres, de
gemeente Donceel, in haar hoedanigheid
van burgerrechtelijk aansprakelijke partij veroordeelt tot de geldboeten en de
kosten waarin eiser, haar aangestelde,
was veroordeeld, en bij de uitspraak
over de burgerlijke belangen, de aansprakelijkheid voor het op 15 november
1985 te Donceel gebeurde litigieuze ongeval bij helften verdeelt, op grand « dat de
regels betreffende het kruisen moeten
worden toegepast op dit ongeval, aangezien hierin twee weggebruikers betrokken zijn die elkaar kruisen op een rijbaan die wordt gevormd door de samenloop van drie straten; (...) dat uit de
plaats van de wrakstukken blijkt dat
geen van beide weggebruikers naar behoren rechts reed; dat de fouten van de
weggebruikers gelijkwaardig zijn en in
dezelfde mate hebben bijgedragen tot
het ongeval, zoals het zich heeft voorgedaan; dat de aan Vos en Requier ten laste gelegde feiten bewezen zijn, met uitzondering van de aan Requier ten laste
gelegde overtreding van artikel 12.3.1
van het koninklijk besluit van 1 december 1975 (...) »,
terwijl, eerste onderdeel, de appelrechters niet wettig tegelijkertijd konden
vaststellen dat het ongeval was gebeurd
op de samenloop van drie straten en dat
de plaats van de botsing een rijbaan
was; de feitenrechters zodoende niet het
juiste wettelijke begrip hebben toegepast
op de door hen op onaantastbare wijze
vastgestelde feiten en dus artikel 2.8 van
het Wegverkeersreglement waarin het
wettelijk begrip « kruispunt » wordt omschreven, hebben geschonden;

tweede onderdeel, de feitenrechters,
door te beslissen dat de regels van het
Wegverkeersreglement op het kruisen
moesten worden toegepast op een plaats
die weliswaar (zij het op een arbitraire
manier) rijbaan wordt genoemd, maar
omschreven wordt in de bewoordingen
zelf die de wet gebruikt voor de om-
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schrijving van het begrip kruispunt, zich
« schuldig » hebben gemaakt aan onduidelijkheid, tegenstrijdigheid, ja zelfs
dubbelzinnigheid in de redengeving van
hun beslissingen, hetgeen gelijkstaat
met het ontbreken van redengeving; zij
aldus artikel 97 van de Grondwet hebben
geschonden;
derde onderdeel, de feitenrechters, nu
ze beslissen dat de regels betreffende
het kruisen moeten worden toegepast op
een ongeval op de samenloop van drie
straten, de artikelen 12.3.1 en 12.5 van
het Wegverkeersreglement hebben geschonden:

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis vermeldt dat het ongeval is gebeurd
tussen « twee weggebruikers die elkaar kruisen op een rijbaan gevormd door de samenloop van drie
straten; (...) dat (eiser) bij het naar
links afslaan, de bocht te kort nam
(...); dat de rijbanen 5 meter 60
breed zijn »;
Overwegende dat uit die vermeldingen niet kan worden opgemaakt
of de beide voertuigen elkaar hebben gekruist op een en dezelfde weg
die een bocht maakte, dan wel of ze
samen zijn uitgekomen op een
kruispunt van verschillende wegen;
Dat het Hof aldus onmogelijk kan
nagaan of, zoals het vonnis beslist,
de toe te passen regels niet de regels zijn betreffende de voorrang
rechts, maar wel de regels betreffende het kruisen;
Dat het onderdeel gegrond is;
C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen van
de verweersters, personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Belghydro en naamloze vennootschap Gan Brand Ongevallen,
burgerlijke partijen, tegen eiser :
Overwegende dat de vernietiging,
op de voorziening van eiser, beklaagde, van de beslissing waarbij
hij op de tegen hem ingestelde strafvordering veroordeeld wordt, de vernietiging tot gevolg heeft van de beslissingen op de tegen hem ingestel-
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de burgerlijke rechtsvorderingen die
uit eerstgenoemde beslissing voortvloeien;

II. Op de voorziening van eiseres,
gemeente Donceel :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat het college van
burgemeester en schepenen van de
gemeente Donceel door de gemeenteraad is gemachtigd ofwel om een
voorziening in te stellen namens de
gemeente, ofwel om het cassatiegeding voort te zetten op een voorziening tot bewaring van rechten;
Dat ingevolge de artikelen 89, 90,
go en 10°, en 148 van de Gemeentewet de voorziening niet ontvankelijk
is;
Overwegende nochtans dat ingevolge de hierna op de voorziening
van eiser uitgesproken vernietiging
de beslissing waarbij eiser burgerrechtelijk aansprakelitk verklaard
wordt voor de betaling van de geld·
boete en de kosten geen reden van
bestaan meer heeft;

Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van de
overige onderdelen van het door eiser voorgedragen middel, die niet
kunnen leiden tot ruimere cassatie
of tot cassatie zonder verwijzing,
vernietigt het bestreden vonnis in
zoverre het uitspraak doet over de
tegen eiser ingestelde strafvordering
en over de tegen hem ingestelde
burgerlijke rechtsvorderingen; verwerpt de voorziening van eiser voor
het overige; veroordeelt eiser in een
vijfde van de kosten van zijn voorziening en laat de overige kosten
ten laste van de Staat; verwerpt de
voorziening van eiseres; zegt nochtans dat de beslissing waarbij zij
burgerrechtelijk aansprakelijk verklaard wordt voor de geldboete en
de kosten, geen reden van bestaan
meer heeft; veroordeelt eiseres in de
kosten van haar voorziening; beveelt

Nr. 596

dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; verwijst de aldus beperkte zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Hoei,
zitting houdende in hager beroep.
3 juni 1987 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. L. Desir, Luik,
en Dassesse.

Nr. 596
1' KAMER - 4 juni 1987

AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST ZAAK -

BUITEN
GEBREK VAN DE

BEGRJ:?.

Wanneer het hoi van beroep vaststelt dat
op de rijbaan dierlijk vet aanwezig
was en dat aldus de gesteldheid van
de weg niet meer voldeed aan de normale eisen, en oordeelt dat de rijbaan
niet meer bea.ntwoordde aan haar normale onschadelijke structuur, dat zij
aldus een abnormaal kenmerk vertoonde waardoor schade kon worden
veroorzaakt en dat de structuur ervan
daardoor aangetast was, verantwoordt
het naar recht zijn beslissing dat de
bewaarder van de rijbaan aansprakelijk is voor de daad van de zaak die hij
onder zijn bewaring had (1).

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WERKEN T. VANDEWEYER)

De h. advocaat-generaal Declercq heeft
in substantie het volgende gezegd:
Het betreft een verkeersongeval dat
gebeurde te Heusden-Zolder, Koolmijnlaan, op 22 november 1980, omstreeks
2 uur 's nachts. Verweerder slipte op een
laag vet die op die plaats blijkbaar verloren werd door een frituurwagen of iets
dergelijks.
(1) Zie de verwijzingen in cone!. O.M.
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Het hof van beroep besliste dat die
aanwezigheid van vet de gesteldheid van
de weg aantastte en dat de weg aldus
niet meer voldeed aan de eisen die men
eraan mocht stellen. Het vet maakte deel
uit van de weg. Het tastte de structuur
van de weg aan. Er wordt niet gezocht
naar een eventuele fout van de bewaarder. Het volstaat vast te stellen dat de
Staat bewaarder was van de weg die een
gebrek vertoonde. In die gedachtengang
wordt de Staat veroordeeld tot betaling,
aan verweerder, van 77.625 frank.
In zijn cassatiemiddel zegt eiser dat er
maar een gebrek van de zaak is als de
zaak een abnormaal kenmerk vertoont,
dat de structuur van de zaak zelf aantast. Welnu, zegt eiser, een vetachtige
laag op de weg maakt de oppervlakte
wellicht gevaarlijk, maar tast de
structuur van de weg niet aan. Er zou
dus een verkeerde toepassing gemaakt
zijn van artikel 1384 van het Burgerlijk
Wetboek. Het tweede onderdeel van het
middel voegt daaraan toe dat er in het
arrest geen antwoord is op eisers conclusie op dat twistpunt.
Voor het Hof is de hoofdvraag niet : is
een vetvlek op de weg een gebrek van de
zaak in de zin van artikel 1384? Maar
wel: mocht het hof van beroep, in de gegeven omstandigheden van de zaak, beslissen dat de vetvlek waarover het in
concreto ging tot toepassing van artikel
1384 aanleiding gaf? Er staat immers in
dat artikel niet te lezen wat een gebrek
is. De feitenrechter beschikt over een
ruim appreciatierecht. Hij mag aileen
het wettelijk begrip geen geweld aandoen.
In uw rechtspraak van de laatste jaren
heeft men soms gemeend een strijdigheid van beslissingen te kunnen aanwijzen (2). Strijdigheid is er niet, enkel een
streven naar grotere nauwkeurigheid,
naar meer precieze formulering van het
toe te passen criterium.
In verschillende gevallen werd het cassatieberoep verworpen dat ingesteld was
tegen beslissingen waardoor toepassing
van artikel 1384 geweigerd werd. Dat gebeurde voor arresten waarin bleek dat
schade was veroorzaakt door het feit dat
winkelwagentjes rondslingerden rond
een grootwarenhuis (3) of groentenafval
in de groentenafdeling van een grootwa-
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renhuis (4) of door ijsroom die gemorst
werd op de vloer van een grootwarenhuis (5) of doordat een omgewaaid verkeersbord de weg onveilig maakte (6). In
al deze gevallen besliste U dat de rechter
zonder schending van artikel 1384 had
geoordeeld dat de zaak geen gebrek vertoonde in de zin van die wetsbepaling,
geen abnormaal kenmerk waardoor
schade kon ontstaan (7). Dit betekent dat
uit de feitelijke vaststellingen van de feitenrechter niet noodzakelijk moest worden afgeleid dat de vereisten voor toepassing van artikel 1384 vervuld waren.
Met Uw arrest van 19 januari 1978 (8)
besliste U dat de aanwezigheid van ijskreem, die gemorst werd op het terras
van een gelegenheid, wel degelijk de toepassing kon meebrengen van artikel
1384 en dat het niet volstond, om die toepassing uit te schakelen, eenvoudig te
zeggen dat het geen permanent gebrek
was, inherent aan de zaak en zonder
iemands tussenkomst teweeggebracht.
In verschillende zaken werd geoordeeld dat artikel 1384 wettig toegepast
werd in omstandigheden waarin een bepaalde plaats een ongewone gesteldheid
vertoonde, b.v. door de aanwezigheid op
de weg van een grote plas water veroorzaakt door een hevige regenval en door
het feit dat de rioolkolken verstopt waren door stenen en slijk die door het
stromend water meegevoerd waren (9) of
door een glibberige olievlek op de vloer
van een grootwarenhuis, moeilijk te onderscheiden door een gewone voetganger
en normaal niet te verwachten op die
plaats (10), door de aanwezigheid van
een balk die onder het wateroppervlak
dreef (11) of nog door de aanwezigheid

1-----------------(4) Cass., 6 maart 1981, AC, 1979-80, nr. 395,
blz. 753.
(5) Cass., 10 juni 1983, A.R. nr. 3788, AC,
1982-83, nr. 562.
(6) Cass., 11 okt. 1984, A.R. nr. 7117, A.C,
1984-85, nr. 116.
(7) Cass., 11 dec. 1986, A.R. nr. 7562, supra,
nr. 222.
(8) Cass., 19 jan. 1978, AC, 1978, 610, en,
met de conclusie van de eerste advocaat-generaal Duman, Pas., 1978, I, 582.
(9) Cass., 19 sept. 1985, A.R. nr. 7278, A.C,
1984-85, nr. 37.

(2) FAGNART, Responsabilite et reparation,
Brussel, Ed. du Jeune Barreau, 1983, blz. 32-33.

(10) Cass., 22 nov. 1985, A.R. nr. 4740, A.C.,
1985-86, nr. 201.

(3) Cass., 7 nov. 1980, A.C., 1979-80, 265, met
de conclusie van procureur-generaal Duman.

(11) Cass., 14 nov. 1986, A.R. nr. 5195, supra,
nr. 164.
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op de weg van een betonblok voortkomend van signalisatiewerken en, waarschijnlijk ingevolge een vorige aanrijding, op de rijbaan achtergebleven (12).
Essentieel is in al die gevallen dat de
rechter geoordeeld heeft dat de zaak zelf
door een gebrek is aangetast. Het is .immers niet voldoende dat aan de zaak 1ets
wordt toegevoegd waardoor schade zou
ontstaan. Daarom zegt men in de nu bestreden beslissing en in het cassatiemiddel dat de << structuur » van de zaak
moet aangetast zijn.
Dat woord
<< structuur » gebruikt U niet in Uw arresten (13). Maar in de rechtsleer is die
uitdrukking courant. De heer procureurgeneraal Ganshof van de!-' Meersch gebruikte ze in zijn conclus1e voor het arrest van 27 november 1969 (14) en de
heer procureur-generaal Duman ook in
zijn conclusie voor het arrest van 7 november 1980 (15). De uitdrukking zegt
goed wat men bedoelt.
Het bestreden arrest miskent volstrekt
niet de wettelijke begrippen die de
grondslag vormen voor de bepaling van
artikel 1384. Het beslist wettig dat de
weg door een gebrek was aangetast. Het
legt het bovendien nog goed uit, zodat
er in strijd met wat in het tweede onde'rdeel van het cassatiemiddel beweerd
wordt, antwoord is op eisers conclusie.

Besluit: verwerping van de voorziening.
ARREST

(A.R. nr. 5219)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 april 1985 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
(12) Cass., 27 feb. 1987, A.R. nr. 5079, supra,
nr. 385.
(13) In het arrest van 4 april 1986, A.R.
nr. 4902 (A.C., 1985-86, nr. 478), vindt men het
woord « structuur >> echter niet als criterium
voor de toepassing van artikel 1384, maar om
het arbitrair onderscheid te veroordelen tussen bewaring van de structuur en bewaring
van de gedraging van een zaak.
(14) Cass., 27 nov. 1969, A.C., 1970, 306, met
de conclusie van procureur-generaal Ganshof
van der Meersch, Bull. en Pas., 1970, I 277.
(15) A.C., 1979-80, 265.

Nr. 596

Over het middel: schending van de artikelen 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest eiser aansprakelijk
verklaart voor het betwiste ongeval, in
zijn hoedanigheid van bewaarder van de
met een gebrek behepte weg, en dit om
de redenen : dat << door de aanwezigheid
van het vet op de rijbaan, de gesteldheid
van deze abnormaal was en ze niet meer
voldeed aan de eisen die er aan mochten
gesteld worden; dat het gebrek van de
weg niet noodzakelijk moet voortvloeien
uit de wijze waarop hij werd aangelegd
of onderhouden wordt; dat het vet op het
ogenblik van het ongeval deel uitmaakte
van de rijbaan; dat deze er een abnormaal kenmerk door vertoonde waardoor
schade kon veroorzaakt worden en de
structuur ervan door aangetast werd; dat
het gebrek van de zaak niet op een of
andere wijze moet toe te schrijven zijn
aan of verbonden met een of andere fout
van de bewaarder van de zaak; dat aldus
de rijbaan met een gebrek behept was
en het ongeval, dat aan de vordering ten
grondslag ligt, zonder dit gebrek niet zou
plaatsgehad hebben; dat (eiser) dienvolgens als bewaarder van de kwestieu.ze
rijbaan krachtens artikel 1384, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek gehouden is
de schade te vergoeden die door (verweerder) geleden werd »,
terwijl, eerste onderdeel, een zaak
slechts met een gebrek is behept indien
zij een abnormaal kenmerk vertoont dat
de structuur van de zaak aantast; het arrest inderdaad considereert dat « het vet
op het ogenblik van het ongeval deel uitmaakte van de rijbaan » en << dat deze er
een abnormaal kenmerk door vertoonde
waardoor schade kon veroorzaakt worden en de structuur ervan door aangetast werd », doch dat het uit deze overwegingen blijkt dat de appelrechters
beschouwen dat de bewuste weg, waarvan eiser de bewaarder was, een abnormale toestand vertoonde door de aanwezigheid van een vetachtige stof op de
bodem; evenwel de rechter, uit de loutere
omstandigheid van de aanwezigheid van
een vettige stof op de weg, (lees : niet)
wettig kan afleiden dat deze laatste een
abnormaal kenmerk vertoont; inderdaad,
de aanwezigheid van vet op de rijweg de
structuur zelf van de rijweg niet aantast,
doch slechts het oppervlak ervan gevaarlijk maakt voor het verkeer; zodat het
arrest niet wettig kan beslissen dat ten
deze de weg door een gebrek was behept
op grand van de aanwezigheid van een
vettige stof op de bodem ervan, zonder

Nr. 597
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miskenning te begaan van het wettelijk
begrip « gebrek aan de zaak » (schending
van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het arrest nalaat te
antwoorden, met name, in de hoger aangehaalde overwegingen, op het omstandig verweer van eiser, luidens hetwelk:
« het frituurvet geen kenmerk is van de
weg zelf en het frituurvet dus geen gebrek ervan was (...); de aard of de
structuur van de weg zelf werd niet aangetast door de aanwezigheid van de vetlaag, voorwerp dat vreemd en niet inherent was aan de zaak (...); evenmin kan
de plaats die het frituurvet innam, met
name op de rijbaan, zonder meer als abnormaal beschouwd worden. Het ligt
toch voor de hand dat er op de openbare
weg " uiteraard" voorwerpen terecht komen die er, met het oog op de " wegvastheid " van voertuigen, beter niet zouden
terecht komen (...); voorwerpen die plots
of zeer tijdelijk, onverhoeds en op elke
plaats, door natuurkrachten of door toedoen van derden op de rijbaan terecht
kunnen komen, schade zouden kunnen
veroorzaken en waarvan (eiser) niet eens
eigenaar of bewaker is »; eiser aldus
heeft betoogd om welke uiteenlopende
redenen de aanwezigheid van frituurvet
op de rijweg niet kon worden beschouwd
als kenmerkend voor de structuur van
de weg en dat derhalve deze weg geen
abnormaal kenmerk vertoonde, zodanig
dat de enkele overweging dat • het vet
op het ogenblik van het ongeval deel uitmaakte van de rijbaan en dat deze er
een abnormaal kenmerk door vertoonde » niet kan worden beschouwd als een
geldige weerlegging op het omstandig
verweer van eiser, en deze afwezigheid
van antwoord een gebrek aan redengeving uitmaakt met miskenning van de
voorschriften van artikel 97 van de
Grondwet:

Overwegende dat het hof van beroep impliciet maar zeker de rijbaan voor een samengestelde zaak
houdt waarvan het dierlijk vet
« deel uitmaakte » en erop wijst
« dat door de aanwezigheid van het
vet op de rijbaan de gesteldheid van
deze (... ) niet meer voldeed aan de
eisen die er aan mochten gesteld
worden », waarmede het arrest te
kennen geeft dat de rijbaan niet
meer beantwoordde aan haar normale onschadelijke structuur; dat
het arrest zulks verduidelijkt door

de considerans dat de rijbaan door
dat vet « een abnormaal kenmerk
vertoonde waardoor schade kon veroorzaakt worden en de structuur ervan daardoor aangetast werd •; dat
het arrest op een « toestand >> wijst
door aan te stippen dat het ongeval
om twee uur plaatsgreep en dat om
0 uur 50 een ander ongeval op ongeveer dezelfde plaats werd gemeld;
Overwegende dat, wat het tweede
onderdeel betreft, het arrest met die
motieven aan het vereiste van artikel 97 van de Grondwet voldoet;
Overwegende dat de feitenrechter
met die zelfde motieven, zonder artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek te schenden, heeft kunnen oordelen, wat het eerste onderdee! hem verwijt, « dat de (weg) een
abnormaal kenmerk >> vertoonde en
« de structuur zelf van een rijweg >>
was aangetast;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
4 juni 1987 - 1' kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. De Bruyn en
Biitzler.

Nr. 597
1'
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1° TAALGEBRUIK -

GERECHTSZAKEN
IN HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN
- AKTE VAN HOGER BEROEP - AKTE IN
TWEE TALEN GESTELD.

2° CASSATIEMIDDELEN BELANG -

GEMIS AAN
BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL
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ZONDER INVLOED OP DE WETTIGHEID VAN
DE BESTREDEN BESLISSING.

1" De akte van hager beroep moet, op

straffe van nietigheid, in de taal van
de rechtspleging worden gesteld, zodat
nietig is de akte van hager beroep die
ten dele in het Nederlands en ten dele
in het Frans is gesteld (1). (Artt. 24 en
40, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken.)
2" Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be-

lang, is het middel dat, oak al was het
gegrond, de wettigheid van de bestreden beslissing niet kan bei'nvloeden
(2).

(UWERA T. DE BOE)
ARREST

(A.R. nr. 5632)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 juni 1986 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 24 van de wet van 15
juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken,
doordat het arrest het hoger beroep
van eiseres niet ontvankelijk verklaart
en zijn beslissing laat stoelen op de beschouwing dat het rechtsmiddel, door eiseres aangewend tegen de twee beroepen vonnissen, betiteld was « Beroepsverzoekschrift » en tevens « Requete d'appel a demoncer au greffe par
huissier », en samengesteld was uit een
Nederlandse tekst gevolgd door een
Franse tekst,. dat deze twee teksten door
eiseres getekend werden alsmede al de
bladzijden van beide teksten (op twee
na) in de marge, dat luidens artikel 24
van de wet van 15 juni 1935 de akte van
(1) Zie Cass., 22 juli 1959 (Bull. en
Pas., 1959, I, 1139), 9 nov. 1959, (ibid., 1960, I,
298), 3 mei 1977 (A.C., 1977, 898), 25 maart
1983, A.R. nr. 3653 (A.C., 1983, nr. 417); L. LIN·
DEMANS, << Taalgebruik in gerechtszaken », in
A.P.R., 1973', nr. 8; L. LINDEMANS, « Taalgebruik in gerechtszaken, 1980-85 », in R. W.,
1985-86, kol. 2268 tot 2272 (2270 en de voetnoot
24).
(2) Zie Cass., 23 juni 1983, ~.R. nr. 6807
(A.C., 1982-83, nr. 593), 5 me1 1986, A.R.
nr. 7582 (ibid., 1985-86, nr. 539).

Nr. 597

hoger beroep moet gesteld worden in de
taal van de bestreden beslissing, dat elke
akte van rechtspleging afzonderlijk
slechts in een taal gesteld mag worden
en dat het verzoekschrift van eiseres, betiteld zoals hoger gezegd, derhalve nietig
was,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres op 4
februari 1985 ter griffie van het Hof van
Beroep te Brussel een geschrift heeft
ingediend uitsluitend betiteld
Beroepsverzoekschrift », houdend verder
een gemotiveerde verklaring van hoger
beroep uitsluitend in het Nederlands gesteld, daarna door eiseres ondertekend
en pas daarna gevolgd door de titel « Requete d'appel a demoncer au greffe par
huissier », gevolgd door een in het Frans
gestelde gemotiveerde verklaring van hoger beroep, op haar beurt gevolgd door
een tweede handtekening van eiseres,
waaruit volgt dat het arrest, door te verklaren dat het ten deze ging om een enkele akte tevens in twee talen betiteld,
de bewijskracht schendt welke door de
voormelde artikelen van het Burgerlijk
Wetboek gehecht wordt aan de twee verzoekschriften in hoger beroep door eiseres, op 4 februari 1985 ter griffie van het
hof van beroep ingediend;
tweede onderdeel, het arrest, door zich
er niet toe te beperken de in het Frans
gestelde akte van hoger beroep nietig te
verklaren, maar ook de in het Nederlands gestelde akte van hoger beroep
nietig te verklaren, een onjuiste toepassing heeft gemaakt van artikel 24 van
voormelde wet van 15 juni 1935 :
Wat beide onderdelen betreft :
Overwegende dat krachtens artikel 24 van de wet van 15 juni 1935
de rechtspleging in hager beroep geschiedt in de taal van de bestreden
beslissing;
Dat elke akte van rechtspleging
afzonderlijk slechts in eem taal mag
worden gesteld;
Overwegende dat het hof van beroep vaststelt dat het verzoekschrift
betiteld
is : «
Beroepsverzoekschrift » en tevens << Requete d'appel
a d€moncer au greffe par huissier »;
Dat enerzijds het arrest, dat alcius
overweegt dat het ten deze ging om
een enkele akte in twee talen betiteld, van het verzoekschrift tot hoger beroep een interpretatie geeft

Nr. 598
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die niet onverenigbaar is met zijn
termen;

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

Dat anderzijds het
het verzoekschrift tot
in zijn geheel nietig
bedoelde wetsbepaling

4 juni 1987 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Declercq, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Bayart en Biitzler.

arrest, door
hoger beroep
te verklaren,
niet schendt;

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 97 van de Grondwet,
772, 773 en 780 van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het arrest, nadat ter zitting
van 4 juni 1986 van het hof van beroep
de zaak werd behandeld en nadat op 6
juni 1986 eiseres een ondertekend schrijven aan de betrokken kamer van het hof
van beroep heeft gericht, houdende in
ondergeschikte orde een verzoek tot heropening der debatten, werd uitgesproken
zonder dat een heropening der debatten
werd bevolen of plaatsgreep, en zodoende impliciet voormeld verzoek tot heropening der debatten verwerpt, doch
zulks zonder enige motivering,
terwijl uit de bepalingen van de artikelen 97 van de Grondwet en 780 van het
Gerechtelijk Wetboek volgt dat het verwerpen van een verzoekschrift tot heropening der debatten gemotiveerd moet
zijn, ook bij eventuele afwezigheid van
de voorwaarden bepaald in de artikelen
772 en 773 van het Gerechtelijk Wetboek,
daar deze artikelen niet als voorwerp
hebben de rechter te ontslaan van zijn
verplichting te motiveren :

Nr. 598
ALGEMENE VERGADERING -

4 juni 1987

RECHTERLIJKE TUCHT -

PLAATSVERVANGEND RECHTER- GEDRAG- BEGR!P.

De plaatsvervangend rechter die bij een
in kracht van gewijsde gegane beslissing is veroordeeld wegens misbruik
van vertrouwen en uitgifte van cheque
zonder dekking, welke misdrijven werden gepleegd buiten de uitoefening
van zijn ambt, heeft door zijn gedrag
ernstig afbreuk gedaan aan de waardigheid van zijn ambt en is derhalve
niet meer waardig deel te nemen aan
de uitoefening van de rechterlijke
macht (1).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE T. D... )
ARREST

(A.R. nr. 5868)

Overwegende dat het hof van beroep het hoger beroep niet ontvankelijk verklaarde;
Dat het verzoek tot heropening
der debatten enkel betrekking had
op de persoonlijke verschijning van
eiseres voor de appelrechters en de
ontvankelijkheid van het hoger beroep niet betrof;
Dat de grief, dit verzoek zonder
enige motivering te hebben verworpen, de wettigheid van de beslissing
niet kan be'invloeden;
Dat het middel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;

HET HOF VAN CASSATIE, in algemene vergadering, samengesteld
overeenkomstig artikel 348, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
Gelet op de schriftelijke vordering
van de procureur-generaal, die luidt
als volgt:
« Aan het Hof van Cassatie,
De procureur-generaal bij dit Hof,
Aangezien de heer D ... , geboren te
Puurs op 22 februari 1924, wonende
(1) Zie Cass., 16 jan. 1986, A.R. nr. 5202
(A.C., 1985-86, nr. 316) en 16 okt. 1986, A.R.
nr. 5556 (ibid., 1985-86, nr. 92).
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te Sint-Katelijne-Waver, Mechelbaan
22/b, bij koninklijk besluit van 3 november 1958 tot plaatsvervangend
rechter in de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Mechelen werd benoemd
en hij op 10 november 1958, op de
openbare zitting van het Hof van
Beroep te Brussel, de bij artikel 2
van het decreet van 20 juli 1831
voorgeschreven eed heeft afgelegd;
Aangezien de heer D ... bij een in
kracht van gewijsde gegaan arrest
van 9 maart 1987 door de eerste kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar - met
uitstel voor een derde gedurende
vijf jaar - en tot een geldboete van
tweehonderd vijftig frank, ter zake
van misbruik van vertrouwen (33
feiten met verduistering voor een totaal bedrag van ongeveer 24 miljoen
frank) en van uitgifte van cheque
zonder dekking, welke misdrijven
evenwel gepleegd werden buiten de
uitoefening van zijn ambt;
Dat uit die veroordeling en uit de
aard en de zwaarte van de bestrafte
feiten blijkt dat betrokkene niet
meer waardig is deel te nemen aan
de uitoefening van de rechterlijke
macht;
Gelet op de artikelen 100, tweede
lid, van de Grondwet, 404, 405, 409,
417 tot 420 en 422 tot 426 van het
Gerechtelijk Wetboek;
Vordert dat het Hof, in algemene
vergadering, uitspraak doende in
openbare zitting en na onderzoek,
de heer V ... D ... , voornoemd, uit zijn
ambt van plaatsvervangend rechter
in de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Mechelen ontzet en hem in de
kosten veroordeelt.
Brussel, 12 mei 1987.
(get.) Krings. »

Nr. 599

Gehoord de procureur-generaal in
zijn conclusie, waarbij hij verzoekt
recht te doen op de hierboven overgenomen vordering van 12 mei 1987,
strekkende tot ontzetting van V...
D ... uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Mechelen;
Gezien het dossier van het strafrechtelijk onderzoek en het arrest
op 9 maart 1987 door het Hof van
Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat de door betrokkene opgelopen veroordeling in
kracht van gewijsde is gegaan;
Overwegende dat zowel uit het
voormelde arrest van het hof van
beroep als uit het onderzoek door
het Hof blijkt dat de heer D ... door
zijn gedrag ernstig afbreuk heeft gedaan aan de waardigheid van zijn
ambt van plaatsvervangend rechter
en dat hij derhalve niet meer waardig is deel te nemen aan de uitoefening van de rechterlijke macht;

Om die redenen, rechtdoende bij
verstek, na behandeling van de zaak
in raadkamer, gelet op de artikelen
404, 405, 413, 417 tot 420, 422 tot 426
van het Gerechtelijk Wetboek en
100 van de Grondwet, ontzet V... D...
uit zijn ambt van plaatsvervangend
rechter in de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Mechelen; veroordeelt
hem in de kosten, die op heden nul
frank belopen.
4 juni 1987 - Algemene vergadering
- Voorzitter: de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Soetaert Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal.

Overwegende dat de heer D ... ,
hoewel behoorlijk opgeroepen om te
verschijnen op de zitting van 4 juni
1987, om 14 uur 30, niet verschijnt;

Nr. 599

Gehoord het verslag van afdelingsvoorzitter Soetaert;

AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -

1•
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ZAKEN - ART. 1384, EERSTE LID, B.W. SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET GEBREK
VAN EEN ZAAK - AANSPRAKELIJKHEID VAN
DE BEWAARDER - OORZAAK VAN HET GEBREK IRRELEVANT.

leiding, de vordering van eiseres, steunende op de bewaring door de verzekerde van verweerster van een auto aangetast met een gebrek in de reminrichting,
ongegrond verklaart,

De omstandigheid dat het gebrek, waardoor een zaak was aangetast, aan een
vreemde oorzaak te wijten is, neemt
de aansprakelijkheid van de bewaarder ervan voor de door die zaak veroorzaakte schade niet weg (1).

terwijl de omstandigheid dat het gebrek van de zaak veroorzaakt werd door
toeval of overmacht of de fout van een
derde, de aansprakelijkheid van de bewaarder van de gebrekkige zaak niet uitsluit:

(EUROBEL N.V. T. GAN N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 5269)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 september 1985
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat eiseres, als omniumverzekeraar van de genaamde
J. Nouwen, van verweerster de betalingen terugvorderde die zij, naar
aanleiding van een ongeval van 27
maart 1979, ten voordele van haar
verzekerde had gedaan; dat in het
ongeval betrokken was de genaamde A. Nelis, die een autobus bestuurde van verweersters verzekerde, het
autocarbedrijf Van Calster;
Over het tweede middel: schending
van artikel 1384 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het arrest, na overwogen te
hebben dat de technische fout aan de
rempomp kan veroorzaakt zijn door het
opspringen van een steen tegen de rem(1) Cass., 22 okt. 1954 (A.C., 1955, 98), 7 nov.
1980, met conclusie van procureur-generaal
Dumon (A.C., 1980-81, nr. 154), 11 maart 1983,
A.R. nr. 3724 (A.C., 1982-83, nr. 385), 18 mei
1984, A.R. nr. 4216 (A.C., 1983-84, nr. 530), 28
sept. 1984, A.R. nr. 4201 (A.C., 1984-85, nr. 74),
17 jan. 1985, A.R. nr. 7181 (A.C., 1984-85,
nr. 290), 19 sept. 1985, A.R. nr. 7278
(A.C., 1985-86, nr. 37), 22 nov. 1985, met conclusie van advocaat-generaal Piret, A.R. nr. 4740
(A.C., 1985-86, nr. 201), 17 jan. 1986, A.R.
nr. 4776 (A.C., 1985-86, nr. 319), 20 feb. 1987,
A.R. nr. 5194 (A.C., 1986-87, nr. 370).
Zie L. CORNELIS, De buitencontractuele aan-

sprakelijkheid voor de schade vemorzaakt
door zaken (Kluwer, 1982, nr. 122, 127).

Overwegende dat het arrest aanneemt dat de rempomp van de autobus bestuurd door de aangestelde
van verweersters verzekerde een
technisch gebrek vertoonde, maar
oordeelt dat daaruit niet noodzakelijk volgt dat een rem of de remmen
van die autobus een gebrek vertoonde, daar voor het bedoelde technische gebrek een vreemde oorzaak
« aanwijsbaar (is) (... ) onder meer
het opspringen van een steen »;
Overwegende dat de omstandigheid dat het gebrek waardoor een
zaak aangetast was, door een
vreemde oorzaak werd veroorzaakt,
de aansprakelijkheid van de bewaarder van de zaak voor de schade
die de zaak veroorzaakte, niet wegneemt;
Dat het arrest, door ten deze te
beslissen als hierboven is weergegeven, artikel 1384, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek schendt;

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.
5 juni 1987 - 1• kamer - Voorzitter :
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Rauws, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. van Heeke en Dassesse.
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Nr. 600
1•

KAMER -

5 juni 1987

·AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - OORZAAK - WEGVERKEERSONGEVAL - FOUT VAN EEN BESTUURDER - UITSLUITING VAN DE FOUT VAN
EEN ANDERE.

Naar recht verantwoord is de beslissing
waarbij de feitenrechter, uit de vaststelling dat, in de feitelijke omstandigheden waarin het ongeval plaatsvond,
de fout van een bestuurder de enige is
die in causaal verband staat met de
schade, afleidt dat het ongeval enkel te
wijten is aan de fout van die bestuurder, met uitsluiting van de fout van
een andere (1).
(« ASSUBEL

N.V., LEBADI, BEN HAMMOU
T. « R.V.S. > N.V.)

>

ARREST

(A.R. nr. 5274)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 mei 1985 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest tweede eiseres aileen aansprakelijk verklaart voor het ongeval overkomen op 19 december 1982,
en dientengevolge het beroepen vonnis
vernietigt in zoverre het de vorderingen
van de eisers ten aanzien van verweerster gegrond verklaart, verweerster ver(1) Cass., 26 sept. 1966 (A.C., 1967, 114), 31
maart 1981 (A.C., 1980-81, nr. 442), 11 sept.
1984, A.R. nr. 7979 (A.C., 1984-85, nr. 26), 11 juni 1986, A.R. nr. 4923 (A.C., 1985-86, nr. 636), 16
okt. 1986, A.R. nr. 7571 (A.C., 1986-87, nr. 95,
en de voetnoot 1).
Raadpl. : Cass., 30 april 1985, A.R. nr. 9075
(A.C., 1984-85, nr. 522), 2 sept. 1986, A.R.
nr. 329 (A.C., 1986-87, nr. 3), 2 sept. 1986, A.R.
nr. 338 (A.C., 1986-87, nr. 4), 24 sept. 1986, A.R.
nr. 5103 (A.C., 1986-87, nr. 45).
Zie H. VANDENBERGHE en M. VAN QUICKENAanBORNE, • Overzicht van rechtspraak sprakelijkheid uit onrechtmatige daad »,
T.P.R., 1980, 1139 (nrs. 189 en 190).
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oordeelt tot betaling aan de eisers van
schadevergoeding en een deskundigenonderzoek beveelt om de schade van tweede en derde eiser verder te bepalen, op
grond : « dat bestuurder Roels, verzekerde van (verweerster), verklaarde dat zijn
snelheid ongeveer 60 km/uur bedroeg,
hij afremde omdat een voorligger remde,
aan het slippen ging, tot stilstand kwam
op de linkerrijstrook in tegenovergestelde richting en daarna aangereden werd
door het voertuig, bestuurd door (tweede
eiseres) Lebadi, verzekerde van (eerste
eiseres); (...) dat bestuurster Lebadi, verhoord op 7 januari 1983, verklaarde dat
zij reed aan een snelheid van 70 a 80
km/uur, bij het uitkomen van de bocht
de wagen Roels zag staan, de tijd niet
meer had om te stoppen en tegen deze
wagen opreed; (... ) dat noch Roels noch
Lebadi hun snelheid hadden geregeld zoals vereist wegens de plaatsgesteldheid
en de staat van de weg; dat echter (...) de
inbreuk, begaan door Roels, niet rechtstreeks in causaal verband met het ongeval in kwestie staat; dat deze aanrijding
aileen veroorzaakt werd door de meer
dan roekeloze rijgedraging van bestuurster Lebadi, die niet in botsing zou zijn
gekomen met de stilstaande wagen
Roels indien zij haar snelheid had aangepast aan de toestand van het wegdek
en de tamelijk scherpe bocht naar links
van de afrit; (... ) dat er in casu geen
sprake is van een onvoorzienbare hindernis; dat, gelet op de ijzelvorming en
de bocht, beschreven door de gevolgde
rijbaan, geen enkel normaal voorzichtig
en aandachtig bestuurder een snelheid
van 70 a 80 km/uur ontwikkelt; (... ) dat
uit het voorgaande volgt dat, in tegenstelling met wat de eerste rechter besliste en (eiseressen) voorhouden, bestuurder Roels geen enkele fout in rechtstreeks oorzakelijk verband met het
ongeval treft en bestuurster Lebadi aileen aansprakelijk dient verklaard; (...)
dat in graad van beroep geen enkele vordering tegen de N.V. Assubel en haar
verzekerde Lebadi gesteld wordt »,
terwijl, wanneer, zoals ten deze, beide
bij het ongeval betrokken bestuurders
een fout hebben begaan, het ontbreken
van een oorzakelijk verband tussen de
fout van een dezer bestuurders en het
ongeval, niet wettig wordt afgeleid uit de
vaststelling dat de fout van de andere
bestuurder het ongeval heeft veroorzaakt; het arrest zijn beslissing dat de
door verweersters verzekerde begane
fout « niet rechtstreeks in causaal verband met het ongeval in kwestie staat »,
slechts afleidt uit de vaststelling dat de
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aanrijding veroorzaakt werd door de fout
van tweede eiseres « die niet in botsing
zou zijn gekomen met de stilstaande wagen Roels indien zij haar snelheid had
aangepast (... ) », en geenszins vaststelt
dat zonder de door verweersters verzekerde Roels begane fout het ongeval zich
in concreto zou hebben voorgedaan zoals
thans het geval was, zodat het arrest
niet wettig beslist dat bestuurder Roels'
fout niet in oorzakelijk verband staat
met het ongeval, en - bij wege van gevolg - tweede eiseres alleen aansprakelijk is voor het ongeval en zijn schadelijke gevolgen (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek); minstens, de redengeving van
het arrest dubbelzinnig is en in het midden laat of beslist wordt dat de door bestuurder Roels begane fout niet in oorzakelijk verband staat met het ongeval om
de loutere reden dat de overdreven snelheid van twC;ede eiseres het ongeval veroorzaakte - in welke hypothese het arrest onwettig is, 7.oals hiervoren aangeduid -, dan wel 0f deze beslissing niet
slechts steunt op de vaststelling dat
tweede eiseres een fout heeft begaan in
oorzakelijk verband met het ongeval,
welke dubbelzinnigheid iedere controle
op de wettelijkheid van het arrest uitsluit en derhalve met het ontbreken van
motieven gelijkstaat (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat het arrest, door
in feite vast te stellen, enerzijds, dat
de door Roels, verzekerde van verweerster, begane fout « niet rechtstreeks in causaal verband met het
ongeval (...) staat », en, anderzijds,
dat « deze aanrijding aileen veroorzaakt werd door de meer dan roekeloze rijgedraging van bestuurster
Lebadi », wettig beslist dat alleen
tweede eiseres aansprakelijk is voor
het ongeval;
Dat de rechters, door zonder dubbelzinnigheid te kennen te geven
dat, in de feitelijke omstandigheden
waarin het ongeval plaatsvond, de
fout van tweede eiseres de enige is
die in causaal verband staat met de
schade, vaststellen dat het ongeval
te wijten is aan de fout van tweede
eiseres, met uitsluiting van de fout
van Roels; dat zij het ontbreken van
een causaal verband tussen de fout
van deze laatste en de uit het ongeval voortgevloeide schade niet aflei-

den uit de enkele vaststelling dat
het ongeval veroorzaakt werd door
de fout van tweede eiseres;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
5 juni 1987 - 1' kamer - Voorzitter:
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen,
raadsheer Gelijkluidende conclusie
v;m de h. du Jardin, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Biitzler en De Gryse.

Nr. 601
2'

KAMER -

9 juni 1987

1° VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VEROORDELING - MISDRIJF
GEPLEEGD TUSSEN TWEE BEPAALDE DATA,
ZONDER NADERE BEPALING VAN TIJD - ONMOGELIJKHEID VOOR HET HOF OM NA TE
GAAN OF DE STRAFVORDERING AL DAN NIET
WAS VERJAARD.

2° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENBURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERNIETIGING, MET VERWIJZING, VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING, WEGENS DE
ONMOGELIJKHEID OM NA TE GAAN OF DIE
RECHTSVORDERING AL DAN NIET VERJAARD
WAS - VERNIETIGING VAN DE NIET DEFINITIEVE BESL!SSING OP DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING DIE HET GEVOLG IS VAN
DE EERSTE, OOK AL IS HET CASSATIEBEROEP
TEGEN DIE BESL!SSING NIET ONTVANKELIJK.

1o Wanneer de bestreden beslissing de
beklaagde veroordeelt wegens feiten
gepleegd tussen een bepaalde datum
en een andere, zonder nadere bepaling, en het Hoi aan de hand van de
processtukken waarop het vermag
acht te slaan, niet kan nagaan of de
strafvordering al dan niet verjaard
was, vernietigt het de veroordeling
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met verwijzing (1). (Art. 97 1 Gw.; artt.
21, 22, 23 wet van 17 april 1878.)
2° Vernietiging van de beslissing op de

strafvordering, die met verwijzing is
uitgesproken omdat het Hof niet kan
nagaan of die rechtsvordering al dan
niet verjaard was, brengt vernietiging
mee van de niet definitieve beslissing
op de burgerlijke rechtsvordering die
het gevolg is van de eerste beslissing,
ook al is het cassatieberoep tegen die
beslissing vooralsnog niet ontvankelijk
(2).

(DETJEN T. MR. DE BROUWER - CURATOR IN HET
FAILLISSEMENT VAN DE « QUALITY INTERIOR
PRODUCTS INTERNATIONAL » N.V., « ALGEMENE
BANK NEDERLAND » N.V., « C.L.N. BANK (BELGIUM) » N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 830)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 juni 1986 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het ambtshalve aangevoerde mid-

del, afgeleid uit de schending van de artikelen 21, 22 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering, en 97
van de Grondwet:
Overwegende dat eiser door het
arrest tot correctionele straffen
wordt veroordeeld wegens feiten die
werden gepleegd « op verschillende
niet nader te bepalen tijdstippen of
op de hierna vermelde tijdstippen in
de periode gaande van 1 januari
1977 tot 30 september 1980 » (telastleggingen AII en AIII.4) met als
laatste ~ijdaanduiding << in 1980 » (telastleggmg AIII.4) en << op verschillende tijdstippen in de periode gaan-

----------------1
(1) Cass., 19 nov. 1985,
(A.C., 1985-86, nr. 187).

A.R.

(2) Cass., 15 maart 1983, A.R.
(A.C., 1982-83, nr. 390).

nr.

9613

nr. 7660
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de van 1.1.1977 tot 30.9.1980 » (telastleggingen BII en C1);
Overwegende dat het arrest noch
in de eigen redengeving noch door
te verwijzen naar de redengeving
van de eerste rechter preciseert op
welke datum of data de bewezen
verklaarde feiten zijn gepleegd;
Overwegende dat noch uit het arrest noch uit enig ander stuk waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de bewezen verklaarde feiten werden gepleegd minder dan
drie jaar v66r een verjaringstuitende daad van onderzoek of van vervolging die minder dan drie j aar
voor de uitspraak van het arrest zou
zijn verricht of dat er een grand tot
schorsing van de verjaring is ontstaan;
Overwegende dat het Hof derhalve in de onmogelijkheid verkeert na
te gaan of de strafvordering op de
dag van de uitspraak van het arrest
al dan niet verjaard was;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
door de verweerders tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vorderingen :
Overwegende dat het arrest, met
b
· ·
evestlgmg van het beroepen vonnis, aan de verweerders voorschotten toekent en de zaak voor afhandeling op civielrechtelijk gebied 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;
Overwegende evenwel dat de op
de voorziening van eiser, beklaagde,
uit te spreken vernietiging van de
beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering de vernietiging tot
gevolg heeft van de niet definitieve
beslissingen op de tegen hem ingestelde civielrechtelijke vorderingen
die uit de eerstgenoemde beslissing
voortvloeien;
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Om die redenen, ongeacht de door
eiser aangevoerde middelen, die niet
tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, vernietigt het bestreden
arrest; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het vernietigde arrest; laat
de kosten ten laste van de Staa:t;
verwijst de zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.
9 juni 1987 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Van
Houdenhove, Oudenaarde.

Nr. 602
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KAMER -

9 juni 1987

RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 REDELIJKE TERMIJN - BEOORDELING DOOR
DE VONNISGERECHTEN - DRAAGWIJDTE.

De vonnisgerecbten dienen, in bet licbt
van de gegevens van iedere zaak, na
te gaan of deze binnen een redelijke
termijn werd bebandeld en, zo dit niet
bet geval is, de bieraan te verbinden
gevolgen vast te stellen (1).

(VAN MIEGHEM)
ARREST

(A.R. nr. 831)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 mei 1986 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiseres ingestelde strafvordering;
(1} Cass., 19 mei 1987, A.R. nr. 864, supra,

nr. 553.
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A. waarbij zij, met bevestiging
van het beroepen vonnis, van de telastlegging E wordt vrijgesproken :
Overwegende dat de voorziening
niet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang;
B. waarbij zij wordt veroordeeld :
Over bet tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 6.1 van het Verdrag van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden,
doordat het arrest op strafgebied het
bestreden vonnis in al zijn beschikkingen bevestigt,
terwijl ieder recht heeft op behandeling van zijn zaak binnen een redelijke
termijn; in casu maakt eiseres sinds oktober 1980 het voorwerp uit van een gerechtelijk onderzoek onder de verdenking van inbreuk op de artikelen 66 en
489 van het Strafwetboek en 577 van het
Wetboek van Koophandel (zie bladzijde 3
van het strafonderzoek); eiseres werd
van de opening van het onderzoek in
kennis gesteld bij haar ondervraging
door de Chileense politie (en dit voor het
eerst op 10 september 1981) i.n uitvoering
van de rogatoire opdracht van de onderzoeksrechter Van Kerkhoven van 5 juni
1981 en ingevolge dagvaarding om te verschijnen voor de Chileense rechtbank, en
dit voor het eerst op 16 september 1981;
de zaak werd pas voor behandeling gesteld op 19 december 1985 voor de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde;
hierbij dient onderlijnd dat er tussen januari 1982 en februari 1985 geen onderzoeksverrichtingen plaatsvonden. In het
strafdossier vindt men tussen deze data
slechts een document gedateerd 16 juli
1984, hetwelk de uitvoering is van een
opdracht gegeven bp 25 januari 1982; in
deze omstandigheden had de correctionele rechtbank en minstens het hof van beroep moeten vaststellen dat de vervolgingen zozeer in strijd waren met de
fundamentele beginselen van een goede
procesorde dat het recht van het openbaar ministerie om te vervolgen komt te
vervallen en derhalve niet ontvankelijk
behoorde verklaard te worden (zie conclusie advocaat-generaal Biegman-Hartogh voor H.R. 18 november 1980, N.J.
1981, nr. 118-372) :

Overwegende dat het aan de vonnisgerechten toekomt in het licht
van de gegevens van elke zaak na
te gaan of de zaak binnen een rede-
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lijke termijn werd behandeld en, zo
dit niet het geval is, de hieraan te
verbinden gevolgen vast te stellen;
Dat eiseres dienaangaande niet
concludeerde en het arrest dienomtrent geen vaststellingen bevat;
Dat het middel, nu het onderzoek
ervan het Hof zou verplichten tot
een onderzoek van feiten waarvoor
het niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;

ter, die de strafvordering verjaard
verklaart en de beklaagde op de burgerlijke rechtsvordering veroordeelt,
niet met eenstemmigheid te worden
gewezen (1). (Art. 211bis Sv.)
(BRINKMANN T. ASTROBEL N.V., MATTHYS, DE
WOLF L., DE WOLF M., DE WOLF H., DE WOLF G.,
DE WOLF 0., A.G. VAN 1830 N.V.; ASTROBEL
T. HUBRECHT, MR. DE RIDDER - CURATOR IN
HET FAILLISSEMENT COFRAL N.V., BRINKMANN)
ARREST

(A.R. nr. 981)

Om die redenen, zonder dat er
grond is tot onderzoek van het vijfde onderdeel van het eerste middel,
dat enkel gericht is tegen de beslissingen op de tegen eiseres ingestelde civielrechtelijke vorderingen en
dat niet de ontvankelijkheid van
haar voorziening op civielrechtelijk
gebied betreft, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
9 juni 1987 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Fr.
De Smet, Oudenaarde.

Nr. 603
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HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - EENSTEMMIGHEID - GEVALLEN WAARIN EENSTEMMIGHEID IS VEREIST.

Wanneer de eerste rechter het feit bewezen heeft verklaard en de beklaagde
op de strafvordering heeft veroordeeld,
doch de rechtsvordering van de burgerlijke partij heeft afgewezen, behoeft de beslissing van de appelrech-

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 september 1986
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorziening van de N.V.
Astrobel « als burgerrechtelijk aansprakelijke partij en als burgerlijke
partij »:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorziening
van eiseres werd betekend aan de
partijen waartegen zij gericht is;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

II. Op de voorziening van Franciscus Brinkmann :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering :
Overwegende dat het arrest die
strafvordering door verjaring vervallen verklaart;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
tegen hem ingestelde civielrechtelijke vorderingen :
1. van Suzanne Matthys, Lieve De
Wolf, Maria De Wolf, Hubert De
(1) Zie Cass., 25 april 1977 (A.C., 1977, 876),
25 okt. 1983, A.R. nr 8191 (ibid., 1983-84,
nr. 113).
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Wolf, Gaston De Wolf en Octaaf De
Wolf:
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
2. van de N.V. A.G. van 1830 :
Overwegende dat eiser bij akte
van mr. A. De Bruyn, advocaat bij
het Hof, verklaart afstand zonder
berusting te doen van zijn voorziening;
3. van de N.V. Astrobel:
Over het middel: schending van artikel 21lbis van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de strafvordering ten laste
van eiser was vervallen door verjaring,
met hervorming van het beroepen vonnis
eiser veroordeelt tot betaling van
1.868.653 frank, meer de vergoedende en
de gerechtelijke interesten, aan de N.V.
Astrobel, verweerster, en zulks om reden
dat: << De vordering van (verweerster) tegen (eiser) is ontvankelijk. De eis van de
burgerlijke partij steunt niet op een contractuele band tussen (verweerster) en
(eiser). Er bestond geen contract tussen
beiden. Wel vordert (verweerster) haar
schade op basis van de deliktuele inbreuk gepleegd door (eiser) (inbreuk op
de artikelen 418 en 419, 420 Strafwetboek). De slechte lassing van de haak
van de console betekent in hoofde van
de fabrikant een schuldige nalatigheid,
zodat hij de schade die hieruit voortvloeit, dient te vergoeden »; en het arrest
nalaat hierbij vast te stellen dat zulks is
gebeurd met eenparigheid van stemmen,
terwijl artikel 2llbis van het Wetboek
van Strafvordering bepaalt dat, indien in
eerste aanleg een vrijsprekend vonnis is
uitgesproken of aan een beklaagde een
bepaalde straf is opgelegd, de rechters
die in hoger beroep uitspraak moeten
doen, geen veroordeling of strafverzwaring kunnen uitspreken dan met eenparigheid van stemmen; en de eerste rechters, in het vonnis van de correctionele
rechtbank van Dendermonde van 28 oktober 1985, de vordering van de verweerster Astrobel, toenmalige burgerlijke
partij, hebben afgewezen als niet-ontvankelijk, door te overwegen : « De vordering van de burgerlijke partij N.V. Astrobel gericht tegen (eiser) is echter onontvankelijk, aangezien de eis van de burger lijke partij niet gesteund is op het
misdrijf, maar op een eventuele contractuele band met (eiser). Deze burgerlijke
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partij zal derhalve zelf de kosten van
haar aanstelling dienen te dragen », en
de eerste rechters aldus minstens impliciet maar noodzakelijk hebben geoordeeld dat eiser ten aanzien van Astrobel
geen onvoorzichtigheid heeft begaan in
noodzakelijk oorzakelijk verband tot de
schade geleden bij het ongeval; en het
arrest, nu het op burgerrechtelijk gebied
de inbreuk van onopzettelijke slagen en
verwondingen en van onopzettelijke doding in hoofde van eiser bewezen verklaart ten aanzien van de verweerster
Astrobel, en eiser op die grondslag veroordeelt tot betaling van schadevergoeding aan deze partij, de rechtspositie van
de beklaagde, thans eiser, verzwaart ten
overstaan van het vonnis en derhalve
eenparigheid was vereist; zodat het arrest, door de inbreuk aan eiser ten laste
gelegd, voor het eerst in graad van beroep bewezen te verklaren en eiser op
grond daarvan te veroordelen tot betaling van schadevergoeding aan verweerster, en na te laten te vermelden dat de
uitspraak over de vordering op burgerrechtelijk gebied van de verweerster
Astrobel met eenparigheid is gebeurd,
artikel 21lbis van het Wetboek van
Strafvordering schendt :

Overwegende dat het beroepen
vonnis, na de aan eiser ten laste gelegde feiten, namelijk onopzettelijk
de dood te hebben veroorzaakt van
D.W. en onopzettelijk slagen of verwondingen te hebben toegebracht
aan V.D.W. en P., bewezen te hebben verklaard en hem op strafrechtelijk gebied wegens die feiten te
hebben veroordeeld, de vordering
van verweerster tegen eiser afwees
als niet ontvankelijk « aangezien de
eis van (verweerster) niet gesteund
is op het misdrijf maar op een eventuele contractuele band met (eiser) »;
Overwegende dat het arrest, na
vastgesteld te hebben dat de strafvordering voor de in de dagvaarding
voorziene telastleggingen door verjaring vervallen is, maar dat dit niet
het geval is voor de civielrechtelijke
vorderingen, beslist dat de eis van
verweerster tegen eiser ontvankelijk
is op de gronden « dat de eis van
(verweerster) (niet steunt) op een
contractuele band tussen (verweerster) en (eiser). Er bestond geen
contract tussen beiden. Wel vordert
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(verweerster) haar schade op basis
van de delictuele inbreuk gepleegd
door (eiser) (inbreuk op de artikelen
418, 419 en 420 Strafwetboek) »;
Overwegende dat de appelrechters
aldus beslissen dat de feiten die
door de eerste rechter tegen eiser
bewezen werden verklaard, ook aan
verweerster een schade hebben veroorzaakt waarvoor verweerster tegen eiser vergoeding kan vorderen;
Overwegende dat de appelrechters
zodoende geen veroordeling na een
vrijsprekend vonnis in eerste aanleg
uitspreken, mitsdien voor hun beslissing geen eenstemmigheid is vereist;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verleent aan de
eiser Brinkmann akte van de afstand van zijn voorziening tegen de
beslissing op de door de verweerster
N.V. A.G. van 1830 tegen hem ingestelde vordering; verwerpt de voorzieningen voor het overige; veroordeelt de eiser& in de kosten van hun
respectieve voorziening.
9 juni 1987 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyn en Nelissen Grade.

Nr. 604
2'

KAMER -

9 juni 1987

ONDERZOEKSGERECHTEN -

RAADKAMER - SCHRIITELIJKE VORDERING VAN DE
PROCUREUR DES KONINGS - BESCHIKKING
TOT VERWIJZING - DRAAGWIJDTE.

Wanneer de procureur des Konings, na
in zijn schriftelijke vordering drie lei-

ten te hebben gekwalificeerd, heeft gesteld dat er tegen de verdachte voldoende bezwaren bestaan en tot besluit, voor twee van de drie feiten, de
verwijzing van de verdachte heeft gevorderd, maakt de raadkamer die deze
vordering inwilligt, doordat zij de verdachte verwijst ter zake van de« in de
vordering gekwalificeerde telastleggingen », de drie feiten van de telastlegging aanhangig bij het vonnisgerecht
(1).

(BONNEZ, WACHEUL)
ARREST

(A.R. nr. 1046)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 oktober 1986 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Op de voorzieningen van de beide
eisers:
Over het middel als volgt gesteld :
Doordat het arrest de eisers respectievelijk veroordeelt uit hoofde van de vermengde feiten A, Bl en Cl, en B2 en C2,
daar waar zij niet verwezen werden voor
de telastlegging C; dat, waar het arrest
vaststelt dat de laatste feiten door eiser
gepleegd werden op 13 juni 1981 en door
eiseres op 5 december 1981 (feiten die
betrekking hebben op de telastlegging C
waarvoor zij niet vervolgd werden - er
is slechts verwijzing voor deze sub A en
B -) ten onrechte deze feiten als stuitingsakte van de verjaring van de strafvordering werden weerhouden:

Overwegende dat de procureur
des Konings te Brussel in zijn op 29
mei 1984 tot de raadkamer van de
rechtbank van eerste aanleg gerichte vordering vaststelde dat de eisers verdacht zijn, niet aileen van
de feiten van de telastleggingen A
en B, maar ook van deze van de telastlegging C, door hem omschreven
als volgt : « de eerste en de tweede,
in overtreding met de oude artike(1) Over de interpretatie van een verwijzingsbeschikking i.v.m. het aannemen van verzachtende omstandigheden, zie Cass., 21 dec.
1983, A.R. nr. 3309 (A.C., 1983-84, nr. 218).

Nr. 605
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len 212, 214 en met de nieuwe artikelen 339, 347, 348 en 349 van het
nieuw Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gewijzigd door de wetten van 8 augustus 1980 en 10 februari 1981 en door het artikel 1, 1o
van het K.B. nr. 41 van 2 april 1982,
als belastingplichtige onderworpen
aan de personenbelasting en met
het inzicht belastingen te ontduiken,
te hebben nagelaten de vereiste
aangifte te doen of een onvolledige
of onjuiste aangifte te hebben opgesteld of te hebben laten opstellen :
1. de eerste, de aangifte van personenbelasting van het aanslagj aar
1981 betreffende de inkomsten van
1980, waarbij nagelaten werd inkomsten voor een totaal bedrag van
3.083.874 frank te vermelden of te
laten vermelden; 2. de tweede, de
aangifte van personenbelasting van
het aanslagjaar 1981 betreffende de
inkomsten van 1980, waarbij nagelaten werd inkomsten voor een· onbepaald bedrag te vermelden of te laten vermelden »;
Overwegende dat voornoemde magistraat in het beschikkend gedeelte
van zijn vordering weliswaar slechts
de verwijzing van de eisers naar de
correctionele rechtbank voor de feiten van de telastleggingen A en B
vorderde, maar tevens in zijn consideransen vermeldde dat « tegen de
verdachten voldoende bezwaren bestaan », zonder hiervan de feiten
van de telastlegging C uit te sluiten;
Overwegende dat de raadkamer
op 28 juni 1984, na de onderzoeksrechter in zijn verslag te hebben gehoord, zegt de beweegredenen van
de vordering van het openbaar ministerie over te nemen en beslist
« de verdachten in de vordering
hierboven vermeld naar de correctionele rechtbank (te verwijzen) wegens de telastleggingen in de vorenstaande vordering omschreven »;
Overwegende dat de raadkamer
zodoende niet slechts de feiten van
de telastleggingen A en B, maar ook
deze van de telastlegging C, die
haar alle ter beslissing onderworpen
werden, bij de correctionele rechtbank aanhangig maakte;

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

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
9 juni 1987 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. A.
Werst, Brussel.

Nr. 605
2•

KAMER -

1° VOORZIENING

9 juni 1987

IN

CASSATIE

VORM - STRAFZAKEN - VOORZIENING TEGEN EEN BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER
- VERKLARING VAN BEROEP IN CASSATIE
GEDAAN TER GRIFFIE VAN HET HOF VAN
BEROEP.

2° BEVOEGDHEID EEN AANLEG BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - MISDAAD
- BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK - GEEN OPGAVE VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN
- ONBEVOEGDHEID VAN DE CORRECTIONELE
RECHTBANK.

3° VERWIJZING

NA

CASSATIE

STRAFZAKEN - VERNIETIGING VAN EEN ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP TOT VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE WEGENS
EEN NIET GECORRECTIONALISEERDE MISDAAD, EN VAN DE ERAAN VOORAFGEGANE
RECHTSPLEGING, MET INBEGRIP VAN DE
VERWIJZINGSBESCHIKKING VERWIJZI:'IIG
NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDIGI:'IIGSTELLING VAN EEN ANDER HOF VAN BEROEP
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1' Niet ontvankelijk is de voorziening te-

gen een beschikking van de raadkamer, wanneer de verklaring van het
beroep in cassatie gedaan is ter griffie
van het hof van beroep (1). (Art. 417
Sv.)
2' Wanneer de beschikking van de raad-

kamer tot verwijzing van een verdachte wegens misdaad naar de correctionele rechtbank geen verzachtende omstandigheden opgeeft, is de correctionele rechtbank niet bevoegd om kennis te nemen van het misdrijf (2). (Art.
1 wet van 4 okt. 1867.)
3' Wanneer het Hof een arrest tot ver-

oordeling wegens een niet gecorrectionaliseerde misdaad, alsmede hetgeen
eraan voorafgaat met inbegrip van de
verwijzingsbeschikking, vernietigt, verwijst het de zaak naar de kamer van
inbeschuldigingstelling van een ander
hof van beroep (3). (Art. 429 Sv.)

(S:\IEESTERS)
ARREST

(A.R. nr. 1058)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 november 1986 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen, alsmede op de bestreden beschikking verleend door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Gent op 11 maart 1985;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beschikking van de
raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Gent van 11 maart
1985:
Overwegende dat, naar luid van
artikel 417 van het Wetboek van
Strafvordering, de verklaring van
beroep in cassatie moet worden gedaan op de griffie van het gerecht
dat de bestreden beslissing heeft gewezen;
(1) Cass., 12 mei 1987, A.R. nr. 562, supra,
nr 529
(2) en (3) Cass., 18 mei 1976 (A.C., 1976,
1033) en 2 mei 1978 (ibid., 1978, 1022).

Nr. 605

Overwegende dat deze door de
wet voorgeschreven rechtsvorm substantieel is en door geen andere kan
worden vervangen;
Dat de voorziening, waarvan op 13
november 1986 verklaring werd gedaan ter griffie van het Hof van Beroep te Gent, niet ontvankelijk is;
II. In
richt is
vember
roep te

zoverre de voorziening getegen het arrest van 6 no1986 van het Hof van BeGent :

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 8, 97, 98 van de Grondwet, 1,
alinea 1, 7, 13, 461, alinea 1, 467, alinea 1,
van het Strafwetboek, 130, 133, 179, 182,
200, 221 en 231, alinea 1, van het Wethoek van Strafvordering,
doordat eiser, verdacht en beticht zijnde wegens een misdrijf dat strafbaar is
met opsluiting (artikel 467, alinea 1, van
het Strafwetboek) en dat bijgevolg een
misdaad uitmaakt, verwezen werd naar
de correctionele rechtbank door de bestreden beschikking van de raadkamer
van 11 maart 1985, zonder dat die beschikking, hetzij verzachtende omstandigheden of verschoningsgronden leidende tot strafvermindering, hetzij enige
andere wettelijke reden laat gelden
waaruit kan blijken dat de ten laste gelegde misdaad tot een wanbedrijf te heromschrijven is, zodat die beschikking
nietig is, en berecht en veroordeeld werd
eerst door de Correctionele Rechtbank te
Gent en vervolgens na beroepen, aangetekend door hemzelf en door het openbaar ministerie, door het Hof van Beroep
te Gent, dewelke rechtsmachten gevat
waren door de nietige beschikking van
11 maart 1985 van de raadkamer of eventueel door de dagvaarding hem betekend
op 8 juli 1985 ten verzoeke van de procureur des Konings, dewelke dagvaarding
zonder meer de omschrijving herneemt
zeals deze voorkomt in de voormelde
nietige beschikking, zodat het hof van
beroep niet regelmatig gevat en ook niet
bevoegd was om ten grande kennis te
nemen van de hem ten laste gelegde
misdaad en het bestreden arrest van 6
november 1986 bijgevolg nietig is :

Overwegende dat eiser bij de
voormelde beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Gent naar de correctionele rechtbank werd verwezen om te
Gent, op 7 januari 1985, een zaak
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die hem niet toebehoorde, bedrieg- de kamer van inbeschuldigingstellijk te hebben weggenomen door ling van het Hof van Beroep te Antmiddel van braak, inklimming of werpen.
valse sleutels, namelijk een geldsom
9 juni 1987 - 2• kamer - Voorzitter :
tussen de 50.000 frank en de 100.000 de h. Boon, waarnemend voorzitter frank, ten nadele van de nalaten- Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkschap van wijlen V.Ch.;
luidende conclusie van de h. Declercq,
Overwegende dat die beschikking advocaat-generaal - Advocaat: mr. A.
voor dit feit, dat bij de artikelen 461 Haus, Gent.
en 467 van het Strafwetboek omschreven en met criminele straffen
beteugeld wordt, geen verzachtende
omstandigheden vermeldt;
Dat daaruit volgt dat de correctionele rechtbank en, in hoger beroep, Nr. 606
het hof van beroep niet bevoegd waren om van de tegen eiser ingestel2• KAMER - 9 juni 1987
de strafvordering kennis te nemen;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
1° STEDEBOUW HERSTEL VAX DE
Overwegende dat krachtens de arPLAATS IN DE VORIGE STAAT - BEGRIP.
tikelen 408 en 413 van het Wetboek
van Strafvordering deze wetsschen- 2° STEDEBOUW - HERSTEL VAX DE
ding de nietigheid ten gevolge heeft
PLAATS IN DE VORIGE STAAT - WET RlT\ITE·
van het arrest van veroordeling en
L!JKE ORDENING EN STEDEBOeW, ART. 65 van hetgeen daaraan is voorafgeVORDERING VAN DE BEVOEGDE Am!IXISTRA·
gaan vanaf de oudste nietige akte,
TIEVE OVERHEID TOT HERSTEL VA:-< DE
PLAATS IN DE VORIGE STAAT - VOR::\l.
dit is de beschikking van de raadkamer van 11 maart 1985, deze laatste
in zoverre zij eiser betreft;
3° HOGER BEROEP - STRAFZAKEX
BURGERL!JKE RECHTSVORDERIXG - EEX·
STEMMIGHEID - GEVALLEN WAARI:\1 EEXSTEMMIGHEID IS VEREIST.

Om die redenen, ongeacht het 1• Herstel van de plaats in de vorige
staat, overeenkomstig art. 65, § 1, Wet
tweede middel, dat niet tot cassatie
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw,
zonder verwijzing kan leiden, veris een maatregel van burgerlijke aard
werpt de voorziening in zoverre zij
en geen straf (1).
gericht is tegen de beschikking van
de raadkamer van de Rechtbank 2" Geen enkele wettelijke bepaling
schrijft voor op welke wijze de gevan Eerste Aanleg te Gent van 11
machtigde ambtenaar of het college
maart 1985; vernietigt het bestreden
van burgemeester en schepenen de
arrest; doet alles teniet wat aan dit
vordering
tot herstel van de plaats in
arrest is voorafgegaan met inbegrip
de vorige staat moet instellen, wanvan de beschikking van de raadkaneer het werk zonder bouwvergunning
mer van de Rechtbank van Eerste
is uitgevoerd; het is voldoende dat een
Aanleg te Gent van 11 maart 1985,
daartoe wettelijk bevoegde administravoor zover deze beschikking eiser
tieve overheid haar wil duidelijk te
kennen geeft (2); niets belet dus dat de
betreft; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de 1 - - - - - - - - - - - - - - - kant van het vernietigde arrest en
(1) Zie Cass., 29 mei 1984, A.R. nr. 8482
van de gedeeltelijk vernietigde be- (A.C, 1983-84, nr. 550), 28 april 1987, A.R.
nr.
739, supra, nr. 502.
schikking van de raadkamer; laat de
kosten ten laste van de Staat; ver(2) Cass., 3 dec. 1985, A.R. nr. 8941
wijst de aldus beperkte zaak naar (A.C., 1985-86, nr. 224).
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administratieve overheid die vordering
op rechtsgeldige wijze als burgerlijke
partij instelt (3).

a• Wanneer de correctionele rechtbank
bij een in kracht van gewijsde gegane
beslissing de beklaagde wegens een in
art. 64 Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw bedoeld misdrijf heeft veroordeeld en het herstel van de plaats
in de vorige staat heeft bevolen op verzoek van de wettelijk bevoegde overheden, kan de appelrechter, die enkel uitspraak moet doen over de vordering
tot betaling van een dwangsom, die
bijkomende maatregel opleggen zonder vast te stellen dat de beslissing
met eenparige stemmen is uitgesproken (4). (Art. 211bis Sv.; art. 1385bis
Ger.W.)

(GORDTS, MICHIELS T. HET VLAAMSE GEWEST)
ARREST

(A.R. nr. 1120)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 november 1986
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over de drie middelen samen,
het eerste, afgeleid uit de schending
van artikel 211bis van het Wetboek van
Strafvordering en luidende als volgt :
Aangezien de veroordeling ten laste van
de eisers tot betaling van een dwangsom
werd uitgesproken voor de niet-naleving
van de opgelegde herstelmaatregelen
binnen de gestelde periode; de opgelegde
herstelmaatregelen conform artikel 65
van de wet op de stedebouw deel uitmaakten van de publieke vordering en
niet van de eis als burgerlijke partij; de
opgelegde straf dan oak een verzwaring
uitmaakt van de straf opgelegd door de
Correctionele Rechtbank te Dendermonde van 12 juni 1985 en diende eenstemmigheid aanwezig te zijn, wat niet blijkt,
uit het bestreden arrest;

1

(3) Cass., 5 feb. 1985,
(A.C., 1984-85, nr. 331).

A.R.

nr.

8477

( 4) Zie Cass., 25 april en 16 mei 1977
(A.C., 1977, 876 en 946), 25 okt. 1983, A.R.
nr. 8191 (ibid., 1983-84, nr. 113), 9 juni 1987,
A.R. nr. 981, supra, nr. 603.

Nr. 606

het tweede, afgeleid uit de schending
van artikel 1385bis van het Gerechtelijk
Wetboek en luidende als volgt: Aangezien artikel 1385bis van het Gerechtelijk
Wetboek vooropstelt dat de dwangsom
kan uitgesproken worden voor het geval
aan de hoofdveroordeling niet wordt
voldaan; in casu - als burgerlijke partij
- het bestuur van stedebouw geen
hoofdveroordeling nastreefde, zodat het
arrest ten onrechte een dwangsom toekent; het herstel werd immers niet gevorderd als burgerlijke partij, doch wei
in het kader van de publieke vordering;
het derde, afgeleid uit de schending
van artikel 17 van het Gerechtelijk Wethoek en luidende als volgt : Aangezien
het bestuur van stedebouw geen persoonlijk en eigen belang aantoonde en
het bestreden arrest dan · oak ten onrechte de eis van het bestuur ontvankelijk verklaart; het bestuur niet aanvoerde
dat haar prive-belangen geschonden waren en het bestuur reeds optrad als vorderende partij in het kader van de publieke vordering op basis van het algemeen belang; verweerder in cassatie de
heer directeur van het Bestuur van Stedebouw en Ruimtelijke Ordening van de
provincie Oost-Vlaanderen is, namens
het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd
door de Vlaamse Executieve, gemachtigd
ambtenaar, met burelen gevestigd te
Gent, Gebroeders Van Eyckstraat 4-6:

Overwegende dat, wanneer werken zijn uitgevoerd met overtreding
van artikel 44, § 1, van de wet van
29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van
de stedebouw, het herstel van de
plaats in de vorige staat overeenkomstig artikel 65 van die wet kan
bevolen worden op vordering van de
gemachtigde ambtenaar of van het
college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat het herstelbevel
niet het karakter heeft van een
straf; dat de vordering tot herstel
een civielrechtelijk karakter heeft;
Overwegende dat geen enkele
wettelijke bepaling vereisten stelt
omtrent de wijze waarop die vordering aan de gerechtelijke overheden
moet kenbaar gemaakt worden; dat
die vordering kan gedaan worden
bij wege van een stelling als burgerlijke partij;

Nr. 607
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Overwegende dat verweerder, in
wiens naam ten deze de directeur
van het Bestuur van Stedebouw en
Ruimtelijke Ordening der provincie
Oost-Vlaanderen optreedt, op regelmatige wijze als burgerlijke partij
het herstel van de plaats in de vorige toestand vorderde en daarbij,
voor het geval de eisers niet aan het
herstelbevel zouden voldoen, hun
veroordeling tot een dwangsom
vroeg; dat deze eis het accessorium
vormt van de hoofdvordering tot
herstel, waarover definitief werd beslist door het vonnis van 12 juni
1985 van de Correctionele Rechtbank te Dendermonde;
Overwegende dat het arrest enkel
beslist over de vordering van verweerder tot veroordeling van de eisers tot betaling van een dwangsom;
Overwegende dat de veroordeling
tot dwangsom, na definitieve schuldigverklaring van de eisers aan de
hun ten laste gelegde strafrechtelijke feiten en als accessorium van
de veroordeling tot herstel van de
plaats in de vorige staat, niet met
eenparige stemmen moest uitgesproken worden;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.
9 juni 1987 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Holsters - GelijkJuidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. L.
De Keyser, Turnhout.

DENDE BEVESTIGING VAN DE BESLISS!XG
VAN DE EERSTE RECHTER- DRAAGWIJDTE.

2° RECHTBANKEN -

STRAFZAKE:'i' STRAFVORDERING VEROORDELING TOT
EEN CRIMINELE OF CORRECTIONELE HOOFDSTRAF - VEROORDELING HOUDENDE VERPLICHTING OM EEN BEDRAG VAN VIJF FRA!\K
TE BETALEN ALS BIJDRAGE VOOR HET BIJZONDER FONDS TOT HULP AAN DE SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN
- WET VAN 1 AUG. 1985 HOUDENDE FISCALE
EN ANDERE BEPALINGEN, ART. 29 - OK:.IIDDELLIJKE TOEPASSING.

3° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VOORZIENING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
BEPERKT TOT DE BESLISS!NG OVER DE VERPLICHTING OM EEN BEDRAG VAN VIJF FRANK
TE BETALEN ALS BIJDRAGE VOOR HET BIJZONDER FONDS TOT HULP AAN DE SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADE::\1
- DRAAGWIJDTE.

4° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENONWETTIGHEID VAN DE BESL!SSING OVER DE
VERPLICHT!NG OM EEN BEDRAG VAN VIJF
FRANK TE BETALEN ALS BIJDRAGE VOOR
HET BIJZONDER FONDS TOT HULP AAN DE
SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN- GEDEELTELIJKE VERNIETIG!NG.

1° Als de appelrechter de door de eerste

rechter uitgesproken veroordeling bevestigt, spreekt hijzelf de veroordeling
uit met overneming van de inhoud van
de beroepen beslissing (1).
2° Ook al is de beroepen beslissing gewe-

zen voordat art. 29 wet van 1 aug. 1985
houdende fiscale en andere bepalingen
ingevolge art. 58 K.B. van 18 dec. 1986
op 2 maart 1987 in werking trad, tach
moet de appelrechter, als hij na die inwerkingtreding de door de eerste rechter uitgesproken veroordeling tot een
correctionele straf bevestigt, tevens beslissen dat de beklaagde verplicht is
een bedrag van vijf frank te betalen
als bijdrage voor bet Bijzonder Fonds
tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden.
3° Zo op de voorziening van bet open-

Nr. 607
2'

KAMER -

9 juni 1987

1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
BESLISSING VAN DE APPELRECHTER HOU-

baar ministerie, die beperkt is tot de
schuldigverklaring of tot een onderdeel
van de hoofdstraf, bet Hoi de wettig(1) Zie Cass., 27 feb. 1987, A.R. nr. 5216, su-

pra, nr. 386 en voetnoot R.D.
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heid van de volledige beslissing toetst,
is de draagwijdte van een voorziening
van het openbaar ministerie, die enkel
gericht is tegen een bijkomende straf
of maatregel, waarvan de nietigheid
slechts tot een gedeeltelijke vernietiging aanleiding zou geven, beperkt tot
de wettigheid van die bijkomende straf
of maatregel; zulks is het gev~l voor
de beslissing over de verplichtmg om
een bedrag van vijf frank te betalen
als bijdrage voor het Bijzonder Fonds
tot Hulp aan de Slachtoffers va? Opzettelijke Gewelddaden, bedoeld m art.
29 wet van 1 aug. 1985 houdende fiscale en andere bepalingen (2).
4" Wanneer een arrest wordt vernietigd

wegens onwettigheid van de beslissing
over de verplichting om een bedrag
van vijf frank te betalen als bijdrage
voor het Bijzonder Fonds tot Hulp aan
de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden, bedoeld in art. 29 wet van
1 aug. 1985 houdende fiscale en al!?l!re
bepalingen, zijn cassatie en veiWIJzmg
tot dat beschikkende gedeelte beperkt
(3).

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN BEROEP TE GENT T. CASTELEIN, ENSOR KETEN
P.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 1406)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 maart 1987 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

Nr. 607

Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen Claude Castelein, beklaagde:
Over het middel: schending van artikel 29, eerste lid, van de wet van 1 augustus 1985,
doordat het arrest oordeelt: 1" dat door
het hof van beroep geen « nieuwe » veroordeling wordt uitgesproken, maar enkel de « bevestiging » van het vonnis van
de Correctionele Rechtbank te Brugge
van 5 november 1986, en dat derhalve de
wet van 1 augustus 1985 niet toepasselijk
is; 2" dat de wet van 1 augustus 1985 nog
niet toepasselijk was ten dage van het
vonnis van 5 augus.tus 1986 en dat het
openbaar ministerie geen beroep kon
hebben ingesteld wegens niet-toepassing
van de toen nog niet van kracht zijnde
wet van 1 augustus 1985; 3" dat de bijdrage voorzien bij de wet van 1 augustus
1985 een verzwaring van de toestand van
beklaagde inhoudt :

Overwegende dat de appelrechters, wanneer zij - na een hoger
beroep ontvankelijk te hebben verklaard - een beroepen beslissing
« bevestigen », hierdoor een eigen
beslissing in de plaats stellen van
de beroepen beslissing, waarvan zij
door te « bevestigen » de inhoud tot
die van hun eigen beslissing maken;
dat zij zodoende, zoals ten deze, een
veroordeling uitspreken;

(2) Zie Cass., 26 nov. 1974 (A.C., 1975, 363), 1
21 dec. 1976 (ibid., 1977, 452), 12 juni 1979
(ibid., 1978-79, 1213).

Overwegende dat artikel 29 van
de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen zegt
dat bij iedere veroordeling tot een
criminele of correctionele hoofdstraf
de rechter bovendien de verplichting
uitspreekt om een bedrag van vijf
frank, vermeerderd met opdeciemen, te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de
Slachtoffers van Opzettelijl(e Gewelddaden, opgericht bij de begroting van het Ministerie van Justitie;

(3) Zie Cass., 24 okt. 1984, 21 nov. 1984, 23
april 1985, A.R. nrs. 3725, 3768, 9265
(A.C., 1984-85, nrs. 141, 182 en 503).

Overwegende dat die bijdrage een
eigen karakter heeft en geen straf

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de P.V.B.A. Ensor Keten, civielrechtelijk aansprakelijke
partij:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorziening
van eiser werd betekend aan verweerster;

Nr. 608
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is; zij bij elke veroordeling tot .een
criminele of correctionele straf d1ent
te worden opgelegd, ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten; de omstandigheid dat door de
verplichting die bijdrage te betalen,
de toestand van de beklaagde feitelijk wordt verzwaard voor het opleggen van die bijdrage, gezien het karakter ervan, geen beletsel vormt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat een cassatieberoep van het openbaar ministerie,
beperkt tot de schuldigverklaring of
tot bepaalde onderdelen van de
hoofdstraf aan het Hof de kennisneming opd;aagt van de gehele beslissing over de strafvordering; dat het
cassatieberoep echter een beperkte
werking heeft wanneer het alleen
betrekking heeft op een bijkomende
straf of maatregel, waarvan de nietigheid slechts tot een beperkte cassatie aanleiding geeft;

Nr. 608
2•

KAMER -

9 juni 1987

1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

AANHOUDING EN ONMIDDELLIJKE AANHOUDING
- BESLISSING VAN VEROORDELING- BEVEL
TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - TITEL
VAN VRIJHEIDSBENEMING GELIJK TE STELLEN MET VOORLOPIGE HECHTENIS.

2° VOORZIENING IN CASSATIE-

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE
VOORZIEN - STRAFZAKEN - ARREST VAN
VEROORDELING MET BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - VOORZIENING IN CASSATIE VAN DE BEKLAAGDE - BEKLAAGDE
NIET WERKELIJK AANGEHOUDEN.

1o Het bevel tot onmiddellijke aanhou-

ding van een tot een gevangenisstraf
van ten minste zes maanden veroordeelde beklaagde heeft geenszins het
kenmerk van een daad van uitvoering
van de straf; het is een titel van vrijheidsbeneming die is gelijk te stellen
met de voorlopige hechtenis (1). (Art.
21 Wet Voorlopige Hechtenis.)
2o De voorziening in cassatie van de be-

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist
dat Claude Castelein « niet (dient)
veroordeeld te worden tot betaling
van het bedrag van vijf frank voorzien bij de artikelen 28 en 29 van de
wet van 1 augustus 1985 >>; 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 verweerder Claude Castelein in de helft van de kosten; laat
de andere helft ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Antwerpen.
9 juni 1987 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Holsters - GelijkJuidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal.

klaagde tegen het arrest van het hof
van beroep, waarbij hij wordt veroordeeld en zijn onmiddellijke aanhouding wordt bevolen, is niet ontvankelijk als niet is bewezen dat de eiser
werkelijk was aangehouden (2). (Art.
21, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis; art. 421 Sv.; art. 2 wet van 10 feb.
1866.)

(SCHNEIDER, KLAPWIJK)
ARREST

(A.R. nr. 1414)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 maart 1987 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat het arrest dat,
wat de grond van de telastlegging
betreft, op tegenspraak is gewezen,

1----------------(1} en (2} Zie Cass., 12 juni 1984, A.R.
nr. 8834 (A.C., 1983-84, nr. 586}, 24 maart 1987,
A.R. nr. 1123, 12 mei 1987, A.R. nr. 1374, supra,
nrs. 442 en 534.
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de onmiddellijke aanhouding van de
eisers beveelt daar het te vrezen is
dat zij zich aan de uitvoering van
het arrest zouden onttrekken;
Overwegende dat door het bevel
tot onmiddellijke aanhouding een titel van vrijheidsbeneming tot stand
is gekomen die gelijk te stellen is
met voorlopige hechtenis;
Overwegende dat de voorziening
in cassatie door een beklaagde tegen het arrest waarbij hij wordt veroordeeld en waarbij zijn onmiddellijke aanhouding wordt bevolen, met
toepassing van de artikelen 421 van
het Wetboek van Strafvordering en
2 van de wet van 10 februari 1866,
slechts ontvankelijk is wanneer eiser zich in hechtenis bevindt;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de eisers tegen
wie een bevel tot onmiddellijke aanhouding bestaat, dat gelijk te stellen
is met voorlopige hechtenis, ingevolge dit bevel daadwerkelijk werden
aangehouden;
Dat de voorzieningen mitsdien
niet ontvankelijk zijn;

Nr. 609

Nr. 609
2" KAMER - 9 juni 1987

1° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN
VEROORDELING TOT EEN CRIMINELE OF CORRECTIONELE HOOFDSTRAF VEROORDELING HOUDENDE VERPLICHTING OM EEN BEDRAG VAN VIJF FRANK TE BETALEN ALS
BIJDRAGE VOOR HET BIJZONDER FONDS TOT
HULP AAN DE SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN - WET VAN 1 AUG. 1985
HOUDENDE FISCALE EN ANDERE BEPALINGEN, ART. 29 - AARD VAN DE VEROORDELING - ONMIDDELLIJKE TOEPASSING.

2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
- TOEPASSING IN DE TIJD - WET VAN 1 AUGUSTUS 1985 HOUDENDE FISCALE EN ANDERE
BEPALINGEN, ARTIKEL 29 - VERPLICHTING
OM EEN BEDRAG VAN VIJF FRANK TE BETALEN ALS BIJDRAGE VOOR HET BIJZONDER
FONDS TOT HULP AAN DE SLACHTOFFERS
VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN - ONMIDDELLIJKE TOEPASSING.

1" en 2" De verplichting voor de beschul-

digde of de beklaagde om, in geval van
veroordeling tot een criminele of correctionele hoofdstraf, een bedrag van
vijf frank te betalen als bijdrage voor
het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de
Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden is geen straf; zij dient te worden
opgelegd bij elke veroordeling tot een
criminele of correctionele hoofdstraf,
die wordt uitgesproken na de inwerkingtreding, op 2 maart 1987, van art.
29 wet van 1 aug. 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, zelfs voor feiten van v66r die inwerkingtreding (1).

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie van de eisers
die niet de ontvankelijkheid van de
voorzieningen betreft, verwerpt de
.
(Art. 58 K.B. van 18 dec .. 1986.)
voorziening; veroordeelt de eisers in I----------------de kosten.
Uitleveringsverdrag. Het op tegenspraak gewe9 juni 1987 - 2" kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. De Baets -Andersluidende conclusie (3) van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. L.
Schoups, Antwerpen.
Nota arrest nr. 608 :

(3) Tijdens de procesvoering in Belgie waren de beide beklaagden, die van Nederlandse
nationaliteit waren en zich in Nederland in
hechtenis bevonden, tijdelijk van 2 tot 4 februari 1987, naar het Belgische grondgebied
overgebracht, overeenkomstig art. 33 Benelux-

zen arrest van veroordeling met bevel tot onmiddellijke aanhouding werd op 3 maart 1987
uitgesproken, buiten tegenwoordigheid van de
eisers. Achteraf werd geen enkele maatregel
genomen voor de uitvoering van de ontmiddellijke aanhouding. Uit niets bleek dat de eisers
zich aan het Belgisch gerecht hadden willen
onttrekken. Om die reden had het O.M. in zijn
conclusie voor het Hof geoordeeld dat er geen
aanleiding was om artikel 421 Sv. toe te passen. Het gevaar kan bestaan dat het parket,
door de titel van hechtenis niet ten uitvoer te
leggen, aan de beklaagde elke mogelijkheid
van cassatieberoep ontneemt.
Nota arrest nr. 609 :
(1) Zie Cass., 9 juni 1987, A.R. nr. 1406,
supra, nr. 607).
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Nr. 610

(PROCUREUR DES KONINGS TE HASSELT
T. VANDERMOT)

(A.R. nr. 1494)
9 juni 1987 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal.

Nr. 610
2•

KAMER -

dracht geeft, die politiedienst verzoekt
om, ter uitvoering van die opdracht,
zich te laten bijstaan door geneesheren-inspecteurs van het R.I.Z.I. V., gelet
op de aard van de opdracht (1).
2" Wanneer de officieren van gerechte-

Jijke politie, hulpofficieren van de procureur des Konings, kennis krijgen
van overtredingen van wets- en verordeningsbepalingen inzake ziekte- en
invaliditeitsverzekering, hebben zij het
recht om die overtredingen op te sporen en vast te stellen en de gegevens
of inlichtingen mede te delen aan
de geneesheren-inspecteurs van het
R.LZ.I. V., die, overeenkomstig art. 102
wet van 9 aug. 1963, t.a.v. die misdrijven als gerechtelijke politie optreden.

9 juni 1987
3" Cassatie, op de voorziening van de

1° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN)GEHEIM KARAKTER VAN HET ONDERZOEKBIJSTAND
VAN
GENEESHEREN
INSPECTEURS VAN HET R.I.Z.I.V.

2° GERECHTELIJKE POLITIE -

VASTSTELLING VAN OVERTREDINGEN- MEDEDELING AAN HET R.I.Z.I.V.

3° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENBURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING BETREFFENDE DE RECHTSVORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN EEN BEKLAAGDE VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OVER DE
RECHTSVORDERING VAN DIE BURGERLIJKE
PARTIJ TEGEN EEN ANDERE BEKLAAGDE VEREISTEN.

CASSATIE -

VERNIETIGING - OMVANG STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CASSATIE VAN DE BESLISSING
WAARBIJ DE VORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ T.A.V. EEN BEKLAAGDE WORDT
AFGEWEZEN - VERNIETIGING VAN DE NIET
DEFINITIEVE BESLISSING WAARBIJ EEN ANDERE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD,
TERWIJL HIJ BUITEN DE ZAAK WORDT GESTELD VOOR EEN MISDRIJF - VEREISTE.

1" Het geheim karakter van het onder-

zoek verzet er zich niet tegen dat de
onderzoeksrechter, wanneer hij de gerechtelijke politie een onderzoeksop-

burgerlijke partij, van de beslissing
waarbij een beklaagde buiten de zaak
wordt gesteld, brengt vernietiging mede van de beslissing op de rechtsvordering van die burgerlijke partij tegen
een andere beklaagde, waartegen de
burgerlijke partij zich regelmatig in
cassatie heeft voorzien, wanneer de
beide beslissingen op dezelfde onwettigheid berusten.
4" Cassatie, op de voorziening van de

burgerlijke partij, van de beslissing
waarbij een beklaagde buiten de zaak
wordt gesteld, brengt vernietiging mede van de niet definitieve beslissing
waarbij een andere beklaagde weliswaar wordt veroordeeld, maar buiten
de zaak gesteld voor een misdrijf,
wanneer de rechter een nauw verband
heeft gelegd tussen de beide beschikkende gedeelten; die uitbreiding van
cassatie geschiedt niettegenstaande
een afstand van voorziening die geen
berusting inhoudt (2).

1------------------(1) Cass., 18 feb. 1986,
(A.C., 1985-86, nr. 393).

A.R.

nr.

8904

(2) Zie Cass., 26 okt. 1982, A.R. nr. 7384
(A.C., 1982-83, nr. 136), 20 mei 1985, A.R.
nr. 4002 (ibid., 1984-85, nr. 373), 7 mei 1986,
A.R. nr. 4870 (ibid., 1985-86, nr. 546) : In deze
arresten heeft de uitbreiding van de cassatie
als oorzaak het verband dat de rechter tussen
de beschikkende gedeelten legt. Dat criterium
verschilt van het criterium van dezelfde onwettigheid (vergelijk voetnoot 4, Cass., 21 jan.
1981, ibid., nr. 294; Cass., 3 april 1987, A.R.
. nr. 1093, supra, nr. 463).
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(COESENS Y. T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE
MUTUALITEITEN E.A.; LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN E.A. T. COESENS Y.,
COESENS I., VERHAEGHE, WILLEMS, DE BLANDER, DE BOCK)
ARREST

(A.R. nr. 9767)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 mei 1985 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorziening van Yvan
Coesens:
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
1. Wat de telastlegging C betreft :
Overwegende dat mr. Delahaye,
advocaat bij het Hof van Cassatie,
bij akte ter griffie van het Hof neergelegd op 22 augustus 1985, verklaart namens eiser afstand te doen
van de voorziening;
2. Wat de telastleggingen F, G en
H betreft:
Overwegende dat mr. Delahaye,
advocaat bij het Hof van Cassatie,
bij akte ter griffie van het Hof neergelegd op 22 augustus 1985, verklaart namens eisers afstand zonder
berusting te doen van de voorziening;
3. Wat de telastleggingen A en D
betreft:
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 61 van het
Wetboek van Strafvordering, 80, 81, 102
van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling
voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het
algemeen reglement van de gerechtskosten in strafzaken en 6, inzonderheid § 1,
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, en uit de miskenning van
het geheim karakter van het gerechtelijk
onderzoek in strafzaken en het recht van
verdediging,
doordat het arrest het middel van eiser ertoe strekkende onderzoeksverrich-

Nr. 610

tingen gedaan door de geneesheren-inspecteurs in dienst van het R.I.Z.I.V.,
met behulp van een polaroi:d-foto door de
diensten van de gerechtelijke politie aan
deze geneesheren-inspecteurs overgemaakt, als onrechtmatig verkregen bewijselementen uit de debatten te weren,
afwijst op de motieven dat bewuste foto
met toestemming van eiser werd genamen door de gerechtelijke politie << ten
behoeve van de verdere informatie >>; dat
de geneesheren-kontroleurs (lees inspecteurs) van het R.I.Z.I.V. op vordering
van de onderzoeksrechter belast werden
met inbeslagnemingen en onderzoeksverrichtingen als daar zijn het verhoor van
de bij de mutualiteit aangesloten patii~n
ten van eiser; dat deze geneesheren-inspecteurs ongeacht de bevoegdheid van
gerechtelijk officier processen-verbaal
opmaken van de overtredingen op de
wettelijke en reglementaire bepalingen
inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering, hieruit afleidend dat eiser, die toelating had gegeven tot het gebruik van
bewuste foto « ten behoeve van de verdere informatie >>, ten onrechte voorhoudt
dat het geheim karakter van het onderzoek en het recht van verdediging werden geschonden,
terwijl de geneesheren-inspecteurs en
de kontroleurs van het R.I.Z.I.V. enkel
de hoedanigheid en de bevoegdheid van
gerechtelijk officier bezitten in de materies die hen uitdrukkelijk door de wet
zijn toegewezen, hetzij de overtredingen
van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering; uit het dossier waarvan het
Hof van Cassatie regelmatig kennis mag
nemen, niet blijkt dat, conform artikel 61
van het Wetboek van Strafvordering, de
procureur des Konings de onderzoeksrechter gevorderd heeft onderzoeksverrichtingen in te stellen inzake overtredingen van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake ziekte- en invaliditeit, zodat de opvordering van de medewerking van de geneesheren-inspecteurs
van het R.I.Z.I.V. door de onderzoeksrechter, aan wie geen vordering werd gericht in verband met overtredingen van
gezegde ziekte- en invaliditeitsverzekeringswetgeving, en de door deze geneesheren gegeven medewerking de bevoegdheid van de onderzoeksrechter en van de
geneesheren-inspecteurs van de R.I.Z.I.V.
overschreed (schending van de artikelen
61 van het Wetboek van Strafvordering,
80, 81 en 102 van de wet van 9 augustus
1963) en zodat de mededeling van een foto tot het nemen en gebruik waarvan eiser enkel he eft be rust ten behoeve · van

Nr. 610
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een informatie waaraan zulke overtredingen tot dusver vreemd waren, het geheim van het onderzoek schendt (scherrding van artikel 125 van het koninklijk
besluit van 28 december 1950 en miskenning van het algemeen beginsel van het
geheim karakter van het onderzoek) en
zodat het gebruik van deze onderzoeksverrichtingen opgesteld in deze omstandigheden door gezegde geneesheren-inspecteurs en het geheim van het onderzoek en het recht van verdediging miskent (schending van de artikelen 125 van
het koninklijk besluit van 28 december
1950, 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 en miskenning van de algemene
beginselen in het middel aangehaald):

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat door de onderzoeksrechter, met betrekking tot de
misdrijven waarvoor hij gevorderd
werd een gerechtelijk onderzoek in
te stellen, opdracht werd gegeven
aan inspecteurs van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering om over te gaan tot het
verrichten van opsporingen of vaststellingen;
Overwegende dat de onderzoeksrechter enkel, zoals blijkt uit het arrest, opdracht gaf aan de hoofdcommissaris met rechterlijke opdrachten om, enerzijds, contact op te
nemen met de
geneesheer-inspecteur van het Rijksinstituut voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering
« ten einde (... ) een representatief
aantal prescriptiebriefjes van dr.
Coesens in beslag te nemen », anderzijds, om « de bij de mutualiteit
aangeslotenen te verhoren aan de
hand van een op te stellen type-vragenlijst uitgewerkt in de vorm van
een proces-verbaal »;
Overwegende dat het geheim karakter van het gerechtelijk strafonderzoek er zich niet tegen verzet dat
de onderzoeksrechter, die, zoals ten
deze, een onderzoeksplicht opdraagt
aan de hoofdcommissaris met rechterlijke opdrachten, deze officier
van gerechtelijke politie, hulpofficier
van de procureur des Konings, verzoekt om, gelet op de aard van de
hem opgedragen ambtsplicht, zich te
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laten bijstaan door geneesheren-inspecteurs van het Rijksinstituut
voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
Overwegende dat het feit dat door
de gerechtelijke politie bij het uitvoeren van de haar opgedragen onderzoeksverrichtingen aan de geneesheer-inspecteur van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een polaroi:d-foto werd
ter hand gesteld, genomen door een
officier van gerechtelijke politie
naar aanleiding van een onderzoeksplicht waarmee hij op regelmatige
wijze werd gelast, geen miskenning
uitmaakt van het geheim karakter
van het gerechtelijk onderzoek;
Overwegende dat de officieren
van gerechtelijke politie, hulpofficieren van de procureur des Konings,
krachtens artikel 102 van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, bevoegd zijn om ambtshalve overtredingen van de wets- en
verordeningsbepalingen betreffende
de verzekering voor geneeskundige
verzorging of de uitkeringsverzekering op te sporen en vast te stellen;
dat hieruit volgt dat, wanneer zij
naar aanleiding van enig onderzoek
gegevens of inlichtingen bekomen
die verband kunnen houden met de
hoger vermelde overtredingen, zij
die gegevens of inlichtingen ter kennis mogen brengen aan de geneesheren-inspecteurs van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, die, krachtens artikel
102 van de voormelde wet van 9 augustus 1963, als agenten van gerechtelijke politie opsporingsbevoegdheid bezitten met betrekking tot
bedoelde overtredingen;
Overwegende dat de omstandigheid dat een dossier met betrekking
tot overtredingen inzake verzekering voor geneeskundige verzorging
of inzake uitkeringsverzekering, dat
naar aanleiding daarvan ambtshalve
werd opgesteld door de geneesheren-inspecteurs van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsver-
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zekering, door de onderzoeksrechter
werd opgevraagd en als bewijselement bij het strafdossier werd gevoegd, geen miskenning van · eisers
recht van verdediging meebrengt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

II. Op de voorzieningen van de eisers Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Landsbond der Neutrale
Mutualiteitsverbonden,
Nationaal
Verbond van Socialistische Mutualiteiten, Nationale Bond der Liberale
Mutualiteitsfederatien,
Landsbond
van de Federaties der Beroepsmutualiteiten en Hulpkas voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering, burgerlijke partijen:
3. tegen Yvan Coesens:
Overwegende, eensdeels, dat, zoals hoger blijkt, het eerste onderdee! van het tweede middel met betrekking tot de telastlegging wegens
overtredingen van artikel 1, § 7, van
de nomenclatuur vastgesteld in de
bijlage van het koninklijk besluit
van 16 november 1973, gegrond is
ten aanzien van de tweede tot en
met de vierde verweerder;
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing, waarbij het hof
van beroep zich onbevoegd verklaart
om uitspraak te doen over de civielrechtelijke vorderingen van de eisers gesteund op voormelde overtredingen van het koninklijk besluit
van 16 november 1973 ten aanzien
van de tweede tot en met de vierde
verweerder, dient te worden uitgebreid tot de beslissing met betrekking tot dezelfde overtredingen ten
aanzien van de eerste verweerder
die op dezelfde onwettigheid berust;
Overwegende, anderzijds, dat het
arrest het aan de eerste verweerder
ten laste gelegde feit C niet bewezen verklaart en die beslissing laat
steunen op de considerans : « Nu de
telastlegging B (...) in hoofde van 2°
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tot en met 5° beklaagden niet bewezen is, is de telastlegging C (... ) ook
niet bewezen »;
Overwegende dat de appelrechters, zoals blijkt uit de hierboven
aangehaalde redengeving, een nauw
verband leggen tussen, enerzijds,
het niet-bewezen verklaren van de
telastlegging B, wat de tweede tot
en met de vijfde verweerder betreft,
anderzijds, het niet-bewezen verklaren van de telastlegging C, wat de
eerste verweerder betreft;
Overwegende dat hieruit volgt dat
de vernietiging van de beslissing
aangaande de telastlegging B, wat
de tweede tot en met de vierde verweerder betreft, dient te worden uitgebreid tot de telastlegging C, wat
de eerste verweerder betreft;
Overwegende dat, nu de civielrechtelijke vordering van de eisers
gesteund was op alle aan eerste verweerder ten laste gelegde feiten die
een geheel vormen, de vernietiging
van de beslissing op de civielrechtelijke vordering van de eisers, in zoverre zij was gesteund op de overtredingen van de nomenclatuur vastgesteld in de bijlage van het koninklijk besluit van 16 november 1973 en
van de feiten van de telastlegging C,
de vernietiging meebrengt van diezelfde beslissing in zoverre zij gesteund was op de feiten van de telastleggingen A en D die geen
eindbeslissing is en waartegen vooralsnog geen cassatieberoep mogelijk
is, en zulks niettegenstaande de afstand die geen berusting inhoudt;

Om die redenen, 1. wat de voorziening sub I betreft : verleent akte
van de afstand; verwerpt de voorziening voor het overige; 2. wat de
voorzieningen sub II betreft : zonder
dat er grond is om het eerste, het
derde, het vierde en het vijfde onderdeel van het eerste middel, het
tweede en het derde onderdeel van
het tweede middel te onderzoeken,
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vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de civielrechtelijke vorderingen van de
eisers tegen Yvan Coesens, Irene
Coesens, Dirk Verhaeghe en JeanMarie Willems; verwerpt de voorzieningen in zoverre ze gericht zijn tegen de beslissingen ten aanzien van
Daniel De Blander en Beatrijs De
Bock; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser sub I in de
kosten van zijn voorziening; laat de
kosten van betekening van de voorziening aan Daniel De Blander ten
laste van de eisers sub II; veroordeelt de eisers sub II in een vierde
van de overige kosten van hun voorziening en de verweerders Yvan
Coesens, Irene Coesens, Dirk Verhaeghe en Jean-Marie Willems in de
overige kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
9 juni 1987 - 2• kafner - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Delahaye, Butzler en De Bruyn.
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KAMER -

10 juni 1987

WEGVERKEER

WEGVERKEERSREGLEMENT, ART. 14.1 - KRUISPUNT WAAR HET
VERKEER GEREGELD WORDT DOOR VERKEERSL!CHTEN VRIJMAKEN VAN HET
KRUISPUNT - MANEUVER OP HET KRU!SPUNT - VERPLICHTING VOORRANG TE VERLENEN.

Art. 14.1 Wegverkeersreglement, volgens
hetwelk de bestuurder, die een kruispunt is opgereden waar het verkeer
geregeld wordt door verkeerslichten,
dit kruispunt mag vrijmaken zonder te
wachten tot het verkeer opengesteld is
in de richting die hij gaat nemen, behalve indien op de weg die hij gaat

volgen een aan zijn rechterzijde geplaatst rood licht hem zulks verbiedt,
ontslaat de bestuurder niet van de verplichting zich te gedragen naar de overige bepalingen van het Wegverkeersreglement en, met name, voorrang te
verlenen aan de overigP bestuurders
als hij op het kruispunt een maneuver
uitvoert (1).

(DETEMMERMAN, ENGELS T. EL CHAFQUI,
MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL
VERVOER TE BRUSSEL)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 5737)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 januari 1987 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat de voorziening
enkel gericht is tegen de beschikkingen die op de eisers betrekking hebben;
Over het middel : schending van de artikelen 12.4, 12.5, 14.1 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, 418, 420 van het Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de burgerlijke
rechtsvorderingen van eisers tegen verweerders afwijst door het hof van beroep
onbevoegd te verklaren om ervan kennis
te nemen en de door de eisers in beide
instanties gemaakte kosten te hunnen
laste laat, op grond << dat vaststaat dat
(verweerder), die een bus van (verweerster) bestuurde, zich bij het op een reglementaire wijze oversteken van het kruispunt van de de Lignestraat, de Koningstraat en de Congresstraat, genoodzaakt
zag zijn voertuig in het midden van het
kruispunt tot stilstand te brengen om
doorgang te verlenen aan twee toeristenbussen die hem de pas afsneden; dat hij,
na zijn voertuig opnieuw in beweging te
hebben gebracht om het kruispunt vrij
te maken, in botsing kwam met het voertuig van de eiser Detemmerman die door
de Koningstraat richting Kruidtuin reed
en zijn weg vervolgde omdat het licht
(1) Zie Cass., 24 maart 1964 (Bull. en
Pas., 1964, I, 817); 25 mei 1970 (A.C., 1970, 891)
en 17 sept. 1974 (A.C., 1975, 69).
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voor hem op groen stand; dat, naar luid
van artikel 61.1.3° van het Wegverkeersreglement, groen licht betekent dat het
verkeerslicht mag voorbijgered~n worden; dat de burgerlijke partij, ten bewijze dat zij met een zeer matige snelheid
reed en " op het allerlaatste ogenblik verrast werd ", aanvoert dat de remweg kort
was; dat (de eiser Detemmerman) uit het
oog verliest dat de bestuurder die een
kruispunt opgereden is waar het verkeer
geregeld wordt door verkeerslichten, dit
kruispunt mag vrijmaken zonder te
wachten tot het verkeer opengesteld is
in de richting die hij gaat nemen, behalve indien op de weg die hij gaat volgen
een aan zijn rechterzijde geplaatst rood
licht hem zulks verbiedt (art. 14 Wegverkeersreglement); dat uit de verklaringen
van de enige, onbevooroordeelde getuige
Bertouille blijkt dat de bus aan het rijden was toen de botsing gebeurde; dat
derhalve de burgerlijke partij, die aileen
het groen licht mocht voorbij rijden,
doorgang diende te verlenen aan de
reeds rijdende bus alvorens zelf haar
weg te vervolgen; dat de verklaring van
de burgerlijke partij volgens welke ze op
het allerlaatste ogenblik verrast werd,
duidelijk genoeg aantoont dat zij bovendien niet had opgelet, aangezien zij een
voertuig dat toch duidelijk zichtbaar was
door zijn lengte en omvang, niet had opgemerkt; dat uit het voorgaande volgt
dat het ten laste gelegde feit niet bewezen is ten laste van (verweerder) die ervan moet worden vrijgesproken >>; dat
het arrest, na te hebben vastgesteld dat
verweerder « zijn voertuig opnieuw in
beweging gebracht had om het kruispunt
vrij te maken >>, na aldaar gestopt te
zijn, en dat de eiser Detemmerman het
kruispunt was opgereden toen het Iicht
voor hem op groen stand en zijn weg
rechtdoor voortzeiie, niettemin beslist
dat laatstgenoemde verweerder moest !aten voorgaan, op grand dat verweerder
het kruispunt mocht vrijmaken zonder te
wachten tot het verkeer was opengesteld
in de richting die hij ging nemen en dat
zijn voertuig reeds in beweging was op
het ogenblik van de botsing,
terwijl, eerste onderdeel, de omstandigheid dat de bestuurder, die een kruispunt is opgereden waar het verkeer geregeld wordt door verkeerslichten, het
kruispunt mag vrijmaken zonder te
wachten tot het verkeer opengesteld is
in de richting die hij gaat nemen, behalve indien op de weg die hij gaat volgen
een aan zijn rechterzijde geplaatst rood
licht hem zulks verbiedt, hem niet ontslaat van de verplichting om doorgang te
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verlenen aan de overige weggebruikers
als hij op dat kruispunt een maneuver
uitvoert; het opnieuw in beweging brengen van een stilstaand voertuig een maneuver is in de zin van artikel 12.4 van
het Wegverkeersreglement; het arrest
bijgevolg niet wettig met redenen is omkleed, nu het verweerder beschouwt als
voorranggerechtigd ten opzichte van de
eiser Detemmerman in plaats van omgekeerd, ofschoon het impliciet doch onmiskenbaar vaststelt dat beklaagde een
maneuver uitvoerde terwijl de eiser Detemmerman normaal verder reed (scherrding van de artikelen 12.4, 12.5 en 14 van
het Wegverkeersreglement);

tweede onderdeel, de verplichting van
de bestuurder om bij de uitvoering van
een maneuver voorrang te verlenen aan
de overige weggebruikers geldt voor de
gehele duur van het maneuver, dat eerst
is voltooid als de bestuurder zijn normale plaats in het verkeer opnieuw heeft
ingenomen; de enkele vaststelling « dat
de bus aan het rijden was toen de botsing zich voordeed >> geenszins impliceert
dat de bus reeds zijn normale plaats in
het verkeer opnieuw had ingenomen en
evenmin dat beklaagde, op het ogenblik
dat hij zijn voertuig opnieuw in beweging bracht, zijn weg kon voortzetten
zonder gevaar voor ongevallen, gelet op
de plaats van de overige weggebruikers,
hun snelheid en de afstand waarop ze
zich bevonden; het arrest bijgevolg, zo
het betekent dat verweerder, ofschoon
hij wegens het feit dat hij « zijn voertuig
opnieuw in beweging gebracht had >>
geen voorrang hoefde te verlenen aan de
overige weggebruikers, en meer bepaald
aan de eiser Detemmerman, op de enkele grand dat zijn voertuig al in beweging
was op het ogenblik van de botsing, zonder dat het daarbij tevens vaststelt dat
hij reeds zijn normale plaats in het verkeer opnieuw had ingenomen en hij op
het ogenblik waarop hij zijn voertuig opnieuw in beweging bracht, kon verder
rijden zonder gevaar voor ongevallen, gelet op de plaats van de overige weggebruikers, hun snelheid en de afstand
waarop ze zich bevonden, niet wettig
met redenen is omkleed (schending van
de artikelen 12.4 en 12.5 van het Wegverkeersreglement);
derde onderdeel, geen enkele wettelijke bepaling aan de bestuurder die het
kruispunt vrijmaakt overeenkomstig artikel 14 van het Wegverkeersreglement
voorrang verleent op de overige weggebruikers die rechtdoor rijden bij groen
licht; bijgevolg, zelfs als het arrest wettig
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beslist dat verweerder geen voorrang
meer hoefde te verlenen aan de eiser Detemmerman omdat zijn maneuver voltooid was - quod non -, de beslissing
volgens welke de eiser Detemmerman
verplicht was hem voorrang te verlenen,
niet voldoende naar recht verantwoord
wordt door de enkele vaststellingen dat
zijn voertuig in beweging was toen de
botsing zich voordeed, en dat hij krachtens artikel 14 van het Wegverkeersreglement het kruispunt mocht vrijmaken
in de door hem gevolgde richting (schending van artikel14 van het Wegverkeersreglement);
vierde onderdeel, de eisers in hun appelconclusie aanvoerden dat beklaagde
« toegeeft (... ) aileen naar links te hebben gekeken ten einde een aanrijding
met een links van de bus stilstaand voertuig te voorkomen »; het arrest daarop
nergens antwoordt, zodat het niet met
redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet); zelfs als de
consideransen van het arrest betreffende
het recht van voorrang van verweerder
zouden worden beschouwd als een antwoord op het bovenvermelde betoog van
de eiseres - quod non -, dat antwoord
erop zou neerkomen dat de bestuurder
van een voorranggerechtigd voertuig ontslagen zou zijn van de algemene voorzichtigheidsplicht die aan de weggebruikers is opgelegd; het arrest bijgevolg ook
in die veronderstelling onwettig zou zijn
(schending van de artikelen 418 en 420
van het Strafwetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 14.1 van
het Wegverkeersreglement, volgens
hetwelk de bestuurder die een kruispunt opgereden is waar het verkeer
geregeld wordt door verkeerslichten,
dit kruispunt mag vrijmaken zonder
te wachten tot het verkeer opengesteld is in de richting die hij gaat
nemen, behalve indien op de weg
die hij gaat volgen een aan zijn
rechterzijde geplaatst rood licht
hem zulks verbiedt, die bestuurder
niet ontslaat van de verplichting om
de overige bepalingen van het Wegverkeersreglement na te leven en
met name voorrang te verlenen aan
de overige bestuurders wanneer hij
op het kruispunt een maneuver uitvoert;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat verweerder zich bij het
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oversteken van een kruispunt met
een bus van verweerster genoodzaakt zag zijn voertuig tot stilstand
te brengen op het midden van het
kruispunt ten einde doorgang te verlenen aan twee autocars; dat hij, na
zijn voertuig opnieuw in beweging
te hebben gebracht om het kruispunt vrij te maken, in botsing kwam
met het voertuig van de eiser Detemmerman, die verder reed omdat
het licht voor hem op groen stond;
dat het arrest aldus impliciet doch
onmiskenbaar vaststelt dat verweerder een maneuver uitvoerde in de
zin van artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement;
Overwegende dat de bestuurder,
die een maneuver wil uitvoeren,
voorrang moet verlenen aan de overige weggebruikers en enkel mag
verder rijden als de voorwaarden
van artikel 12.5 van dat reglement
vervuld zijn;
Dat bijgevolg het arrest, nu het
beslist dat uit de verklaringen van
de enige onbevooroordeelde getuige
blijkt dat de bus aan het rijden was
toen de botsing zich voordeed en dat
derhalve de eiser Detemmerman die
aileen het groen licht mocht voorbij
rijden, voorrang diende te verlenen
aan de al rijdende bus alvorens zelf
weg voort te zetten, de in dat onderdee! vermelde wettelijke bepalingen
schendt;
Dat dit onderdeel gegrond is;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
overige onderdelen van het door de
eisers aangevoerde middel dat niet
tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvorderingen; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de verweerders in de kosten,
met uitzondering van de kosten voor
de betekening van de voorziening
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aan de procureur-generaal die ten
laste van de eisers blijven; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Bergen.
10 juni 1987 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende
conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Biitzler en Dassesse.
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RECHT VAN VERDEDIGING -

STRAFZAKEN- VERVALLENVERKLARING VAN HET
RECHT TOT STUREN - PRECISERING DOOR
DE APPELRECHTER DAT HET VERKEERSONGEVAL TE WIJTEN IS AAN HET PERSOONLIJK
TOEDOEN VAN DE VEROORZARER.

Uit de enkele omstandigheid dat de
appelrechter, om de vervallenverklaring van het recht tot sturen met redenen te omkleden, de dagvaarding aanvult in dier voege dat het aan de
beklaagde ten Jaste gelegde onopzettelijk doden gebeurd is naar aanleiding
van een aan diens persoonlijk toedoen
te wijten verkeersongeval, valt geen
miskenning van het recht van verdediging van de beklaagde ai te Jeiden (1).
(DELSAUX T. BOON, WALTERUS E.A.)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 5934)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 maart 1987 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering,
a) waarbij de verjaring van die
strafvordering wordt vastgesteld
(1) Zie Cass., 14 nov 1972 (A.C., 1973, 258).
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met betrekking tot de overtredingen
van de Wegverkeerswet:
Overwegende dat de voorziening,
bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
b) waarbij eiser veroordeeld wordt
wegens overtreding van de artikelen
418 en 419 van het Strafwetboek en
vervallen verklaard wordt van het
recht tot sturen :
Over het middel: miskenning van het
algemeen beginsel van het recht van verdediging,
doordat het arrest, na te hebben verklaard dat « de rechtstreekse dagvaarding moest worden aangevuld in de zin
dat de aan beklaagde (thans eiser) ten
laste gelegde onopzettelijke slagen en
verwondingen, die de dood van Johan
Boon ten gevolge hebben gehad, zijn toegebracht naar aanleiding van een aan
zijn persoonlijk toedoen te wijten verkeersongeval >>, eiser veroordeelt wegens
de « telastlegging die is aangevuld zoals
hierboven is aangegeven » en, met gedeeltelijke bevestiging van het beroepen
vonnis, verschillende bedragen aan de
burgerlijke partijen toekent,
terwijl uit geen van de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat eiser op de hoogte gebracht is van de
wijziging van de telastlegging of dat hij
de gelegenheid gekregen heeft om zijn
opmerkingen dienaangaande naar voren
te brengen; daaruit volgt dat het arrest
eiser niet heeft kunnen veroordelen wegens de « aangevulde » telastlegging en
hem dus niet zonder zijn recht van verdediging te miskennen, heeft kunnen
veroordelen tot betaling van verschillende bedragen aan de burgerlijke partijen
(miskenning van het in het middel aangehaalde algemene rechtsbeginsel) :

Overwegende dat de rechter, wanneer hij een beklaagde veroordeelt
wegens een verkeersongeval, gebruik mag maken van het hem door
artikel 38, § 1, van de Wegverkeerswet toegekende recht om de veroordeelde vervallen te verklaren van
zijn recht tot sturen, mits het ongeval aan diens persoonlijk toedoen te
wijten is; dat uit de beslissing moet
blijken of aan deze voorwaarde, die
geen bestanddeel is van het in de telastlegging omschreven misdrijf, is
voldaan;
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Overwegende dat de oproeping
van de beklaagde om verweer te
voeren over de telastlegging van doden of onopzettelijk toebrengen van
slagen of verwondingen naar aanleiding van een verkeersongeval, tevens het verzoek inhoudt om zijn
verweermiddelen voor te dragen betreffende de eventuele vervallenverklaring die altijd kan worden uitgesproken wanneer de hem verweten
feiten aan zijn persoonlijk toedoen
te wijten zijn;
Overwegende dat bijgevolg uit de
enkele omstandigheid dat de appelrechter de vervallenverklaring van
het recht tot sturen heeft gegrond
op de considerans « dat de rechtstreekse dagvaarding moet worden
aangevuld in die zin dat de aan beklaagde ten laste gelegde onopzettelijke slagen en verwondingen, die de
dood van Johan Boon ten gevolge
hebben gehad, zijn toegebracht naar
aanleiding van een aan zijn persoonlijk toedoen te wijten verkeersongeval », geen miskenning van het
recht van verdediging van eiser valt
af te leiden;

van rechtverkrijgenden van wijlen
Johan Boon zijn opgetreden:
Overwegende dat eiser geen enkel
middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
10 juni 1987 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende
conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
Draps.
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Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

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

2° CASSATIEMIDDELEN -

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen :
a) op de burgerlijke rechtsvordering, die tegen eiser is ingesteld
door
Martha
Walterus-Delvaux,
wiens geding is hervat :
Overwegende dat het arrest akte
verleent van de afstand van geding;
dat het geen enkele veroordeling
uitspreekt ten laste van eiser;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

HANDHAVING - WET VOORLOPIGE HECHTENIS,
ART. 5 - REDENGEVING.

GEMIS AAN
BELANG VOOR ElSER - STRAFZAKEN - ONTVANKELIJKHEID - VOORLOPIGE HECHTENIS
- HANDHAVING - MIDDEL VOLGENS HETWELK DE BESLISSING NIET MET REDENEN
OMKLEED IS WAT DE GEGEVENS EIGEN AAN
DE PERSOONLIJKHEID VAN DE VERDACHTE
BETREFT - BESLISSING DIE DE GEGEVENS
EIGEN AAN DE ZAAK NADER OMSCHRIJFT.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

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

b) op de burgerlijke rechtsvorde- 4° VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDringen van de verweerders die in eiHAVING - EUROPEES VERDRAG RECHTEN
gen naam en in hun hoedanigheid
VAN DE MENS, ART 5.3 - RECHT BINNEN EEN
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REDEL!JKE TER:\IIJX BERECHT TE WORDEN
OF HAXGEXDE HET PROCES IN VRIJHEID TE
WORDEX GESTELD - BEGRIP.

(DUTROUX)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 5954}
1' Art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis ver-

eist niet dat de beschikking die, na
een nauwkeurige omschrijving te hebben gegeven van de ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare veiligheid raken, de voorlopige
hechtenis handhaaft, naast de gegevens eigen aan de zaak, ook nog de
omstandigheden eigen aan de persoonJijkheid van de verdachte vermeldt (1}.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 april 1987 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen,
kamer van inbeschuldigingstelling;

Over het tweede middel: schending
van artikel 5 van de wet van 20 april
1874 en van het algemeen beginsel van
het recht van verdediging,
doordat het arrest verklaart dat « die
feiten uitzonderlijk zwaarwichtig zijn,
2' Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be- gelet op hun herhaald voorkomen en de
lang, is het middel waarin enkel wordt ernstige gevolgen die ze kunnen hebben
aangevoerd dat de gegevens eigen aan voor de psyche van de jeugdige slachtofde persoonlijkheid van de verdachte fers; dat ze wijzen op een totaal gebrek
niet nader omschreven zijn, wanneer aan respect vaar de menselijke persoan
de beslissing tot handhaving van de bij de dader en dus op diens gevaarlijke
voorlopige hechtenis een nauwkeurige geestesgesteldheid waardoar de openbaomschrijving geeft van de gegevens ei- re veiligheid in groat gevaar verkeert »;
gen aan de zaak, welke ernstige en dat het arrest derhalve in de redengeuitzonderlijke omstandigheden opleve- ving alleen het « tataal gebrek aan resren die de openbare veiligheid denna- pect voor de menselijke persoon » verte raken dat de hechtenis moet wor- meldt als gegeven, eigen aan de persaonlijkheid,
den gehandhaafd (2}.
terwijl, eerste onderdeel, het arrest in
strijd met de hierbaven aangegeven
3' en 4' De beslissing dat de in art. 5.3 wetsbepalingen de ernstige en uitzonderEuropees Verdrag Rechten van de lijke omstandigheden, eigen aan de perMens bedoelde redelijke termijn niet saanlijkheid van eiser, die de handhais overschreden, vindt haar verant- ving van de voorlopige hechtenis noodzawoording naar recht in het arrest van kelijk maken, niet nauwkeurig omde kamer van inbeschuldigingstelling schrijft ofschaan het hof van beraep
tot handhaving van de voorlopige daartae speciaal was aangezacht in de
hechtenis waarin, onder vermelding namens de heer Detroux neergelegde
canclusie;
van de gegevens eigen aan de zaak of
de persoonlijkheid van de verdachte,
tweede onderdeel, oak al zou het haf
een nauwkeurige omschrijving worden van beroep de verplichting om opgave te
gegeven van de ernstige en uitzonder- daen van de ernstige en uitzonderlijke
lijke omstandigheden die de openbare omstandigheden, eigen aan de persoanveiligheid dermate raken dat de hech- lijkheid van eiser, wat de vorm betreft
tenis moet worden gehandhaafd en zijn nagekomen, dan nog moet worden
waarin op grand van feitelijke gege- vastgesteld dat die granden « algemene
vens die het aangeeft, wordt vastge- beschauwingen zijn die opgaan voor gesteld dat daden van onderzoek, nodig lijk welke beslissing tot handhaving van
voor de ontdekking van de waarheid de voarlopige hechtenis >>; het arrest bijaan de gang zijn en zonder ongerechi- gevolg, hoe dan oak, niet nauwkeurig
vaardigde vertraging worden uitge- omschrijft op grand van welke gegevens,
voerd (3).
eigen aan de persoonlijkheid van de ver------------------I worden
dachte, de voarlopige hechtenis moet
gehandhaafd;
(1) en (2) Cass., 25 nov. 1986, A.R. nr 916
(A.C., 1986-87, nr 185).
(3) Cass., 27 juni 1984, A.R. nr. 3684
(A.C., 1983-84, nr 617), en 24 juli 1986, A.R.
nr 5222 (1bid., 1985-86, nr 691).

Wat de twee onderdelen samen
betreft:
Overwegende dat het middel niet
duidelijk aangeeft in welk opzicht
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het recht van verdediging van eiser
zou zijn miskend;
Overwegende dat het arrest, met
aanneming van de gronden van de
vordering van de procureur-generaal
waarin gewezen wordt op het bestaan van ernstige aanwijzingen dat
eiser zich schuldig gemaakt heeft
aan tal van ontvoeringen en verkrachtingen van minderjarigen van
wie sommigen 10, 14 of 17 jaar waren, aan zware diefstallen en diefstallen door middel van geweld, onder meer vermeldt dat « die feiten
uitzonderlijk zwaarwichtig zijn, gelet op hun herhaald voorkomen en
de ernstige gevolgen die ze kunnen
hebben voor de psyche van de jeugdige slachtoffers » en dat « de invrijheidstelling van de verdachte onrust
zou teweegbrengen onder de bevolking die terecht gealarmeerd was
door de ernstige psychische trauma's die de slachtoffers van die feiten hadden opgelopen (zie de deskundigenverslagen) »;
Dat aldus het arrest, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd,
een nauwkeurige omschrijving geeft
van de gegevens, eigen aan de zaak,
die ernstige en uitzonderlijke omstandigheden opleveren en die de
openbare veiligheid dermate raken
dat de hechtenis van eiser moet
worden gehandhaafd; dat het aldus
regelmatig met redenen omkleed en
naar recht verantwoord is;
Dat het middel, nu het aan het arrest enkel een gebrek aan nauwkeurigheid bij de opgave van de gegevens eigen aan de persoonlijkheid
van eiser verwijt, niet ontvankelijk
is bij gebrek aan belang;
Over het eerste middel: schending van
artikel 5.3 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden en van het algemeen beginsel van het recht van verdediging,
doordat het rechtscollege, dat moet
oordelen of een zaak geen onverantwoorde vertraging heeft opgelopen waardoor de zich in voorlopige hechtenis bevindende verdachte hangende het proces
in vrijheid zou kunnen worden gesteld,
die beslissing alleen dan naar recht ver-
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antwoordt als het tevens vaststelt dat
er onderzoeksverrichtingen, die dienstig
kunnen zijn voor de ontdekking van de
waarheid en voor het onderzoek van de
zaak, aan de gang zijn; dat het onderzoeksgerecht waarvoor het middel valgens hetwelk « het onderzoek de door artikel 5.3 Europees Verdrag Rechten van
de Mens voorgeschreven redelijke termijn heeft overschreden , (zie de ter zitting van 10 april 1987 van de kamer van
inbeschuldigingstelling neergelegde conclusie van eiser) is opgeworpen, ipso facto niet alleen in concreto en van geval
tot geval dient na te gaan of het onderzoek geen onverantwoorde vertraging
heeft opgelopen, maar ook of er nog nuttige verrichtingen die de waarheid aan
het licht kunnen brengen, aan de gang
zijn,

terwijl ten deze de beslissing zich beperkt tot de vermelding dat « het onderzoek met de nodige spoed wordt voortgezet , en dat « de rechtspleging geen
onverantwoorde vertraging heeft opgelopen »; de beslissing, in strijd met de hierboven aangegeven bepalingen, nergens
onderzoekt of er daden van onderzoek,
die dienstig kunnen zijn voor de ontdekking van de waarheid, aan de gang zijn :

Overwegende dat het arrest, met
aanneming van de gronden van de
vordering van de procureur-generaal, vaststelt << dat het onderzoek
(kantschriften van 11 en 24 maart
1987 van de onderzoeksrechter) met
de nodige spoed wordt voortgezet
ondanks de moeilijkheden die de
met het onderzoek belaste magistraat ondervonden heeft onder meer
ten gevolge van de houding van
sommige verdachten (zie map " Lopende
onderzoeksverrichtingen ",
P.V. 1691 van 9 februari 1987) en de
noodzakelijke opsporing van een
nog niet nader gekend persoon, die
onder meer van deelneming aan de
sub VI vermelde diefstal met geweld
verdacht wordt (zie map " Lopende
onderzoeksverrichtingen ", P.V. 624
van 19 januari 1987) »;
Dat het arrest met een eigen redengeving beslist << dat de rechtspleging geen onverantwoorde vertraging heeft opgelopen; dat immers
de onderzoeksrechter in een kantschrift van 11 maart 1987 de gerech-
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telijke politie gevorderd heeft om
een aantal aanvullende onderzoeksopdrachten uit te voeren en haar in
een kantschrift van 24 maart 1987
bevolen heeft de heer Abounar te
verhoren; dat laatstgenoemde onderzoeksverrichtingen trouwens zijn
uitgevoerd op vordering van verdachtes raadsman »;
Overwegende dat uit die vaststellingen en consideransen blijkt dat
er daden van onderzoek die voor de
ontdekking van de waarheid noodzakelijk zijn, aan de gang zijn en zonder onverantwoorde vertraging zijn
verricht;
Dat het arrest aldus wettig, op
grond van de concrete gegevens van
de zaak, beslist dat de door artikel
5.3 van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden voorgeschreven redelijke termijn niet is
overschreden;
Dat daaruit blijkt dat het recht
van verdediging van eiser niet is
miskend;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanWHe of op straffe van nietigheid

voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
10 juni 1987 - 2• kamer - Voorzitter :
de b.. Screvens, voorzitter - Versla.ggever : de h. Willems - Gelijkluidende
conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
Lancaster, De Quevy en De Gratie, Brussel.

Nr. 614
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WEGVERKEER MENT, ART. 12.4 -

11 juni 1987

WEGVERKEERSREGLEMANEUVER - BEGRIP.

Uit de bepaling van art. 76.4 Wegverkeersreglement volgt niet dat de fietser die op een kruispunt in rechte Jijn
zijn weg vervolgt en daarbij de afgebakende oversteekplaats gebruikt, een
maneuver uitvoert in de zin van art.
12.4 van dat reglement.

(DE CAT T. VERHEZEN)
ARREST

(A.R. nr. 5262)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 oktober 1985 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 12.4 en 76.4 van
het koninklijk besluit van 1 december
1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer,
doordat het arrest, bij bevestiging van
het beroepen vonnis, eiser veroordeelt
om aan verweerder het bedrag van
10.000 frank te betalen, te provisionelen
titel, vermeerderd met de vergoedende
interesten vanaf 1 juni 1979, de gerechtelijke interesten en de kosten van beide
aanleggen, een medisch deskundige aanstelt om verweerder te onderzoeken en
de tegeneis van eiser afwijst als ongegrond, en zulks om reden dat : << de wegmarkeringen van het fietspad op het
kruispunt niet tot gevol~ hebben dat
(verweerder) zijn voorrang verloor, dat
immers de oversteekplaats van fietsers
op hoger vermeld kruispunt hiervan een
onafscheidbaar deel uitmaakt en daardoor onderworpen is aan de regeling van
de voorrang; dat dan ook het oversteken
van het kruispunt in kwestie over de
oversteekplaats voor fietsers geen maneuver is in de zin van artikel 12.4 van
het Wegverkeersreglement, zoals voorgehouden door (eiser) »,
terwijl artikel 76.4 van het Wegverkeersreglement bepaalt dat « de oversteekplaatsen die de fietsers en bestuur-
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ders van tweewielige bromfietsen moeten volgen om de rijbaan over te steken,
worden afgebakend door twee onderbroken strepen >>; uit deze wettelijke bepaling voortvloeit dat de fietser die een
door twee onderbroken witte strepen afgebakende oversteekplaats voor fietsers
gebruikt, niet langer is te beschouwen
als een weggebruiker op het kruispunt,
doch moet worden aangezien als een
weggebruiker die de rijbaan waarover de
oversteekplaats voor fietsers is aangebracht, oversteekt; de wetgever voor de
omschrijving van het begrip << maneuver >>, met toepassing van artikel 12.4
van het Wegverkeersreglement, uitdrukkelijk heeft bepaald dat << de rijbaan
oversteken >> als een dergelijk maneuver
moet worden aangezien en de bestuurder
die een maneuver uitvoert, aan de andere weggebruikers voorrang is verschuldigd; zodat het arrest, na te hebben vastgesteld dat verweerder << reed over de
oversteekplaats voor fietsers aangelegd
conform artikel 76.4 >>, niet wettig heeft
kunnen beslissen dat de aanrijding in
kwestie zich heeft voorgedaan op het
kruispunt gevormd door de Wiekevorstsesteenweg, de Processieweg en de Herenthoutsesteenweg te
Heist-op-denBerg, en, met miskenning van voornoemde artikelen 12.4 en 76.4, beslist dat
verweerder daar geen maneuver uitvoerde, maar integendeel de voorrang van
rechts genoot ten aanzien van eiser
(schending van de in het middel aangehaalde wettelijke bepalingen) :

11 juni 1987 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. CM.tel, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Poupart, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. De Bruyn.

Overwegende dat uit de bepaling
van artikel 76.4 van het Wegverkeersreglement niet volgt dat de
fietser die in rechte lijn zijn weg
vervolgt op een overeenkomstig
voormeld artikel afgebakende oversteekplaats en aldus een kruispunt
oversteekt, een maneuver uitvoert
in de zin van artikel 12.4 van dat reglement;
Dat het arrest derhalve, op grand
van de in het middel weergegeven
redenen, zijn beslissing naar recht
verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
- STAATSSECRETARIS VOOR PENSIOENEN
T. LAVAL)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
}{Osten.
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BURGERLIJK PENSIOEN -

AMBTENAREN INTERNAATBEHEERDER VAN EEN
ATHENEUM - KOSTELOZE INWONING - EATEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR DE
BEREKENING VAN HET PENSIOEN.

Bij de berekening van het pensioen van
de internaatbeheerder van een atheneum van de Staat, die kosteloze inwoning geniet zonder onderworpen te
zijn aan bijzondere dienstverplichtingen in de zin van het K.B. 30 nov.
1950, moeten de baten zoals inwoning,
verwarming en verlichting in aanmerking genomen worden. (Art. 10 wet 21
juli 1844.)

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7661)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 oktober 1985 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 3, 4 van het koninklijk besluit van 30 november 1950 betreffende
de huisvesting van sommige categorieen
van het door de Staat bezoldigd personeel, 1, 1°, § 1, 8, 9 van het koninklijk besluit van 26 februari 1965 tot vaststelling
van de betrekkingen bij het Ministerie
van Nationale Opvoeding en Cultuur,
waaraan het voordeel van kosteloze inwaning verbonden is, en artikel 97 van
de Grondwet,
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doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat verweerder, met name van
1 september 1963 tot zijn pensioen, het
ambt van internaatbeheerder in het koninklijk atheneum te Dinant heeft uitgeoefend, na tevens te hebben vastgesteld
dat aan dat ambt kosteloze inwoning
verbonden was krachtens het koninklijk
besluit van 26 februari 1965, artikel 1,
dat onder de personeelsleden, die « verplicht zijn een bepaalde woning te betrekken omdat ze wegens hun ambt permanent op de plaats van het werk
moeten zijn », de beheerder van koninklijke athenea en lycea waaraan een internaat verbonden is, vermeldt, en na te
hebben beslist dat, krachtens artikel 4
van het koninklijk besluit van 30 november 1950 (en niet van 26 februari 1965 zoals het arrest verkeerdelijk aangeeft), de
tegenwaarde van het door kosteloze inwaning op de plaats van het werk verkregen voordeel niet in aanmerking genomen wordt voor de berekening van het
rustpensioen van de ambtenaar die kosteloze inwoning geniet, beslist dat die
verordenende bepaling niet van toepassing is op verweerder en dat eiser zich
daarop niet kan beroepen, op grond : dat
die bepaling alleen van toepassing is als
zou bewezen worden dat verweerder een
van de bij artikel 3, 2", a, van het koninklijk besluit van 30 november 1950
bepaalde ambten heeft uitgeoefend, dat
wil zeggen die waarvan de dragers onderworpen zijn aan bijzondere dienstverplichtingen, zelfs wanneer het hun bestuur materieel onmogelijk is hen ter
plaatse te huisvesten; dat, ofschoon de
partijen geen nadere gegevens dienaangaande verstrekken, zulks ten deze niet
het geval is; dat artikel 4 van het koninklijk besluit van 15 februari 1957 « tot
vaststelling van de functies bij het Ministerie van Openbaar Onderwijs waaraan kosteloze vrije inwoning verbonden
is » immers luidt als volgt: « De in artikel 1, §§ 1 en 2, ... voornoemde personeelsleden (de studieprefect en de
huismeester van het atheneum of koninklijk lyceum waaraan een pensionaat
verbonden is) zijn niet aan de bijzondere
dienstverplichtingen die recht geven op
kosteloze vrije inwoning, onderworpen
wanneer hun bestuur ze ter plaatse niet
kan huisvesten »; dat de in bovenvermeld artikel vermelde betrekkingen door
het koninklijk besluit van 26 februari
1965 zijn overgenomen onder de benaming inrichtingshoofd (beheerder) van
de koninklijke athenea en lycea waaraan
het voordeel van kosteloze inwoning verbonden is; dat het koninklijk besluit
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geen enkele bepaling over bijzondere
dienstverplichtingen bevat en niet kan
worden aangevoerd tot staving van de
stelling van eiser; dat bedoelde partij dus
het bewijs niet levert dat verweerder voldoet aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 november 1950,

terwijl, eerste onderdeel, het koninklijk besluit van 26 februari 1965, artikel
1, bepaalt dat << de hierna vermelde personeelsleden van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur verplicht
zijn een bepaalde woning te betrekken
omdat ze wegens hun ambt permanent
op de plaats van het werk moeten zijn :
1" bestuur van het middelbaar onderwijs,
§ 1, koninklijke athenea en lycea waaraan een internaat verbonden is ... de internaatbeheerder »; die << verplichting >>
hetzelfde betekent als het begrip << bijzondere dienstverplichting » in artikel 3,
2", a, van het koninklijk besluit van 30
november 1950; het arrest bijgevolg, nu
het beslist dat het koninklijk besluit van
26 februari 1965 niets bepaalt over de
bijzondere dienstverplichtingen in de zin
van artikel 3, 2", a, van het koninklijk besluit van 30 november 1950, een verkeerde toepassing maakt van het koninklijk
besluit van 26 februari 1965, inzonderheid van artikel 1 ervan, en derhalve die
verordenende bepaling schendt; daaruit
bovendien volgt dat het arrest, nu het op
die grond beslist dat het geval van verweerder niet geregeld wordt door het koninklijk besluit van 30 november 1950,
inzonderheid artikel 4, laatste lid, ten onrechte weigert die verordenende bepaling toe te passen en die bepaling ook
schendt;
tweede onderdeel, ook al zou worden
beslist dat het koninklijk besluit van 26
februari 1965 geen onderscheid maakt
tussen de betrekkingen waaraan bijzondere dienstverplichtingen verbonden zijn
en die waarbij zulks niet ~et geval is, zodat verweerder uit hoofde van zijn betrekking niet zou worden geacht aan bijzondere dienstverplichtingen onderworpen te zijn, artikel 4, laatste lid, van het
koninklijk besluit van 30 november 1950
dan nog moet worden uitgelegd als een
verbod van elke discriminatie tussen,
enerzijds, de personeelsleden die een
toelage in plaats van kosteloze inwoning
ontvangen en die deze toelage niet in
aanmerking mogen nemen voor de berekening van hun pensioen en, anderzijds,
alle personeelsleden die kosteloze inwoning genieten, met inbegrip van die wel-
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ke niet aan bijzondere dienstverplichtingen onderworpen zijn, zodat de laatstgenoemden wel degelijk onder de toepassing vallen van de in artikel 4 van het
koninklijk besluit van 30 november 1950
vervatte regel, en die bepaling tot doe!
heeft het voordeel in natura van de kosteloze inwoning uit te sluiten van de
berekeningsgrondslag van het aan verweerder toekomende pensioen; het arrest
bijgevolg, nu het beslist dat het geval
van verweerder niet geregeld wordt door
het koninklijk besluit van 30 november
1950, inzonderheid artikel 4, laatste lid,
van dat koninklijk besluit, een verkeerde
toepassing maakt van die bepaling en
haar derhalve schendt;

derde onderdeel, artikel 8 van het koninklijk besluit van 26 februari 1965 bepaalt dat het koninklijk besluit van 15
februari 1957 wordt opgeheven en artikel
9 van het koninklijk besluit van 26 februari 1965 bepaalt dat dit besluit uitwerking heeft met ingang van de eerste
van de maand volgend op de dag waarop
het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, en dat de vroegere beschikkingen, als overgangsmaatregel, van kracht
blijven voor de personeelsleden die op
die datum het voordeel ervan genieten;
het koninklijk besluit van 15 februari
1957, en namelijk artikel 4 van dat besluit, volgens hetwelk « de in artikel 1,
§§ 1 en 2, voornoemde personeelsleden ...
(dat zijn de studieprefect en de huismeester van het atheneum of koninklijk
lyceum waaraan een pensionaat verbonden is) zijn niet aan de bijzondere
dienstverplichtingen die recht geven op
kosteloze vrije inwoning onderworpen,
wanneer hun bestuur ze ter plaatse niet
kan huisvesten », derhalve is opgeheven
door artikel 8 van het koninklijk besluit
van 26 februari 1965, en die bepaling enkel als overgangsmaatregel van kracht is
gebleven tot de inwerkingtreding van het
koninklijk besluit van 26 februari 1965;
het arrest bijgevolg, nu het toepassing
maakt van het koninl<lijk besluit van 15
februari 1957, hoewel het door artikel 8
van het koninklijk besluit van 26 februari 1965 is opgeheven, laatstvermeld koninklijk besluit, inzonderheid artikel 8,
en, voor zover nodig, artikel 9 schendt;
vierde onderdeel, het arrest zelf vaststelt dat de betrekking van verweerder
ingevolge artikel 1, 1", § 1, van het koninklijk besluit van 26 februari 1965 van
die aard was dat verweerder verplicht
was een bepaalde waning te betrekken;
daaruit volgt dat het arrest, door te vermelden dat genoemd koninklijk besluit
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niets bepaalt over de bijzondere dienstverplichtingen, tegenstrijdig en derhalve
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
vijfde onderdeel, eiser in zijn regelmatig voor de appelrechters neergelegde
conclusie had betoogd dat verweerder
verplicht was een woning te betrekken
omdat hij wegens zijn ambt permanent
op de plaats van het werk moest zijn en
dus onder toepassing vie! van artikel 1,
1", § 1, van het koninklijk besluit van 26
februari 1965; het arrest bijgevolg, in zoverre het vermeldt dat de partijen niet
preciseerden of verweerster een van de
in artikel 3, 2", a, van het koninklijk besluit van 26 februari 1965 (in werkelijkheid van het koninklijk besluit van 30
november 1950) opgesomde ambten uitoefende, en dat zulks ten deze niet het
geval is, die conclusie onbeantwoord laat
en derhalve artikel 97 van de Grondwet
schendt:

Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat bet arrest, om
de toepassing van artikel 4, laatste
lid, van het koninklijk besluit van
30 november 1950 betreffende de
huisvesting van sommige categorieen van het door de Staat bezoldigd personeel ten deze uit te sluiten, zonder door de in dat onderdeel
aangevoerde tegenstrijdigheid te
zijn aangetast, vaststelt dat verweerder, met name van 1 september
1963 tot de dag van zijn pensioen,
internaatbeheerder was geweest in
het koninklijk atheneum te Dinant,
dat aan dat ambt kosteloze inwoning verbonden was overeenkomstig
het koninklijk besluit van 26 februari 1965, artikel1, 1", § 1, dat onder de
personeelsleden van het Ministerie
van Nationale Opvoeding en Cultuur
die verplicht zijn een bepaalde woning te betrekken omdat zij wegens
hun ambt permanent op de plaats
van het werk moeten zijn, « de internaatbeheerder van de koninklijke
athenea en lycea waaraan een internaat verbonden is », vermeldt, dat
de Belgische Staat zich niet kan beroepen op artikel 4, laatste lid, van
het koninklijk besluit van 30 november 1950 volgens hetwelk de in de
plaats van inwoning verstrekte toelage voor verwarming en verlichting
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niet in aanmerking komt voor de berekening van het pensioen, tenzij
bewezen is dat verweerder een van
de in artikel 3, 2°, a, van dat koninklijk besluit opgesomde ambten heeft
uitgeoefend, dat wil zeggen « die
waarvan de titularissen onderworpen zijn aan bijzondere dienstverplichtingen, zelfs wanneer het hun
bestuur materieel onmogelijk is ze
ter plaatse te huisvesten », dat zulks
niet het geval was met verweerder,
dat artikel 4 van het koninklijk besluit van 15 februari 1957 tot vaststelling van de functies bij het Ministerie van Openbaar Onderwijs
waaraan kosteloze vrije inwoning
verbonden is, immers bepaalt dat de
in artikel 1, 1°, § 1, vermelde personeelsleden, en inzonderheid de beheerder van het atheneum of koninklijk lyceum waaraan een pensionaat verbonden is, niet onderworpen zijn aan de bijzondere dienstverplichtingen die recht geven op
kosteloze vrijze inwoning, wanneer
hun bestuur ze niet ter plaatse kan
huisvesten, en dat het koninklijk besluit van 26 februari 1965 dat het koninklijk besluit van 15 februari 1957
heeft opgeheven en vervangen, niets
bepaalt over bijzondere dienstverplichtingen;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat, zoals uit de vermeldingen in het antwoord op het
vierde onderdeel blijkt, het arrest
vaststelt dat aan het door verweerder tot de dag van zijn pensioen uitgeoefende ambt van internaatbeheerder kosteloze inwoning verbonden was krachtens het koninklijk
besluit van 26 februari 1965, artikel
1, 1°, § 1, dat onder de personeelsleden die verplicht zijn een bepaalde
waning te betrekken omdat ze wegens hun ambt permanent op de
plaats van het werk moeten zijn,
« de beheerder van de koninklijke
athenea en lycea waaraan een internaat verbonden is » vermeldt;
Dat het arrest aldus vaststelt dat
verweerder in zijn hoedanigheid van
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internaatbeheerder v'erbonden aan
het koninklijk atheneum te Dinant,
ingevolge die bepaling van het koninklijk besluit van 26 februari 1965,
verplicht was een bepaalde waning
te betrekken, omdat hij wegens zijn
ambt blijvend op de plaats van het
werk moest zijn; dat het zich derhalve aansluit bij de door eiser in zijn
appelconclusie gedane en in het onderdeel weergegeven verklaringen;
Dat de in het onderdeel weergegeven vermelding van het arrest enkel
betrekking heeft op de vraag of verweerder een van de ambten uitoefende waarvan de titularissen aan
bijzondere dienstverplichtingen onderworpen waren in de zin van artikel 3, 2°, a, van het koninklijk besluit van 30 november 1950 betreffende de huisvesting van sommige
categorieen van het door de Staat
bezoldigd personeel en van artikel 4
van het koninklijk besluit van 15 februari 1957 tot vaststelling van de
functies bij het Ministerie van
Openbaar Onderwijs waaraan kosteloze vrije inwoning verbonden is;
Dat het onderdeel berust op een
onjuiste lezing van de bestreden beslissing en dus feitelijke grondslag
mist;
Wat het eerste, tweede en derde
onderdeel samen betreft :
Over de door verweerster aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid : dat die onderdelen, ook al waren ze gegrond, niet ontvankelijk
zijn bij gebrek aan belang, aangezien het beschikkende gedeelte van
het arrest naar recht verantwoord
blijft:
Overwegende
dat
verweerder
dienaangaande aanvoert : dat artikel
10, tweede lid, van de algemene wet
over de burgerlijke en geestelijke
pensioenen van 21 juli 1844 bepaalt
dat voor de berekening van het pensioen, de toevallige inkomsten en de
andere baten die gelden als bijkomende wedde, begrepen zijn in het
gemiddelde bedrag van de wedde,
dat artikel 37, 3°, van die wet bepaalt dat koninklijke besluiten het
gemiddelde bedrag zullen vaststel-

Nr. 615

HOF VAN CASSATIE

len ten belope waarvan de toevallige
inkomsten en de andere baten bij
de vereffening der pensioenen in
aanmerking zullen worden genomen, dat uit artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 september
1893 houdende vaststelling van het
bedrag van de baten wegens inwoning, vuur en licht voor het personeel van de koninklijke athenea en
de rijksmiddelbare scholen, dat
« het bedrag van de baten wegens
inwoning, vuur en licht dat in aanmerking komt voor de berekening
van het pensioen ... van de studieprefecten van de koninklijke athenea, van de directeurs en directrices
van de rijksmiddelbare scholen ... »
vaststelt op dertig percent van de
wedde, kan worden afgeleid dat het
voordeel van de kosteloze inwoning
begrepen is in de baten die gelden
als een bijkomende wedde in de zin
van artikel 10, tweede lid, van die
wet van 21 juli 1844, dat geen enkele wet of norm met kracht van wet
die wetsbepaling heeft gewijzigd en
dat bijgevolg artikel 4, laatste lid,
van het koninklijk besluit van 30 november 1950 onwettig is, in zoverre
het de kosteloze inwoning niet meeberekent in de wedde die als grandslag dient voor de berekening van
het pensioen, en dat het derhalve in
dat opzicht duidelijk in strijd is met
voornoemd artikel 10 van de wet
van 21 juli 1844;
Overwegende dat echter in de onderdelen wordt aangevoerd dat het
geval van verweerder geregeld
wordt door het koninklijk besluit
van 30 november 1950, inzonderheid
door artikel 4, laatste lid, van dat
besluit, dat die bepaling moet worden uitgelegd als een verbod op elke
vorm van discriminatie tussen, enerzijds, de personeelsleden die een
toelage ontvangen in plaats van kosteloze inwoning en die de genoemde
toelage niet in aanmerking mogen
nemen voor de berekening van hun
pensioen en, anderzijds, alle personeelsleden die kosteloze inwoning
genieten, met inbegrip van hen die
niet aan bijzondere dienstverplich-
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tingen onderworpen zijn, dat die
personeelsleden wel degelijk onder
toepassing vallen van de in artikel 4
vervatte regel die tot doel heeft het
voordeel in natura van de kosteloze
inwoning uit te sluiten van de berekeningsgrondslag van het aan verweerder verschuldigde pensioen;
Overwegende dat bijgevolg de
grond van niet-ontvankelijkheid niet
los van het middel kan worden onderzocht;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over de onderdelen zelf :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder, met name van
1 september 1963 tot de dag van zijn
pensioen, het ambt van internaatbeheerder heeft uitgeoefend in het koninklijk atheneum te Dinant;
Overwegende dat artikel 3, eerste
lid, van het koninklijk besluit van
30 november 1950 betreffende de
huisvesting van sommige categorieen van het door de Staat bezoldigd personeel bepaalt dat vrije inwaning genieten de personeelsleden
die verplicht zijn een bepaalde woning te betrekken omdat zij wegens
hun functies blijvend op de plaats
van het werk moeten zijn; dat de artikelen 1, 1°, § 1, en 2 van het koninklijk besluit van 15 februari 1957
tot vaststelling van de functies bij
het Ministerie van Openbaar Onderwijs waaraan kosteloze vrije inwoning verbonden is, dat ter uitvoering
van dat artikel 3 genomen is en dat
krachtens artikel 9, tweede lid, van
het koninklijk besluit van 26 februari 1965, ondanks de opheffing ervan
door artikel 8 van dat besluit, ten
aanzien van verweerder als overgangsmaatregel van kracht gebleven
is, bepalen dat de huismeester van
het koninklijk atheneum waaraan
een internaat verbonden is, zoals
blijkens de vaststellingen van het
arrest het geval was met verweerder, verplicht is een bepaalde woning te betrekken omdat hij wegens
zijn functies blijvend op de plaats
van het werk aanwezig moet zijn en
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dat hij bijgevolg kosteloze inwoning
geniet, terwijl hij tevens, krachtens
artikel 4 van dat besluit van 15 februari 1957, niet aan « bijzondere
dienstverplichtingen » onderworpen
is;
Overwegende dat artikel 4, eerste
lid, van het koninklijk besluit van
30 november 1950 bepaalt dat de
personeelsleden die een der bij artikel 3, 2", a, bepaalde functies uitoefenen, namelijk een ambt waarvan
de titularissen aan bijzondere
dienstverplichtingen
onderworpen
zijn, indien zij feitelijk het genot
niet hebben, hetzij van vrije inwoning, hetzij van vrije inwoning, vuur
en licht, in de plaats daarvan een
toelage krijgen; dat het laatste lid
bepaalt dat die toelage niet in aanmerking genomen wordt voor de berekening van de pensioenen en van
de inhoudingen voor pensioenen;
Overwegende dat die bepaling
niet kan worden toegepast op het
geval van verweerder, aangezien hij,
zoals uit artikel 4 van voornoemd
koninklijk besluit van 15 februari
1957 blijkt, wegens zijn functie niet
onderworpen was aan de bijzondere
dienstverplichtingen en dat hij voor
het overige, zoals het arrest vaststelt, kosteloze inwoning genoot en
dus niet de toelage kreeg waarvan
sprake is in artikel 4, eerste lid, van
het koninklijk besluit van 30 november 1950;
Overwegende dat het hof van beroep derhalve, door te zeggen dat eiser het bewijs niet leverde dat verweerder voldeed aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel 4
van het koninklijk besluit van 30 november 1950, de beslissing naar
recht verantwoordt;
Dat de onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 10 van de wet van 21 juli 1844 over de burgerlijke en geestelijke
pensioenen, 3, 2", a, van het koninklijk
besluit van 30 november 1950 betreffende de huisvesting van sommige categorieen van het door de Staat bezoldigd
personeel, 1, § 1, van het koninklijk be-
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sluit van 26 februari 1965 tot vaststelling
van de betrekkingen bij het Ministerie
van Nationale Opvoeding en Cultuur
waaraan het voordeel van kosteloze inwaning verbonden is en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat naar luid van artikel 10,
tweede lid, van de wet van 21 juli 1844
over de burgerlijke en geestelijke pensioenen de toevallige inkomsten en de
andere baten die gelden als bijkomende
wedde begrepen zijn in het gemiddelde
bedrag van de wedde, beslist dat de term
baten in zake pensioenen meer bepaald
doelt op inwoning, verwarming, verlichting, kledij, geneeskundige zorgen, voedsel, enz... waarvan het voor de berekening van de pensioenen in aanmerking
komende bedrag, overeenkomstig artikel
37 van de wet van 21 juli 1844, moet worden vastgesteld bij koninklijk besluit, op
grond dat, aangezien het bedrag van de
baten, die onder meer aan de prefecten
van de koninklijke athenea verstrekt
worden, bij het koninklijk besluit van 9
september 1893 waren vastgesteld, (eiser) geen reden heeft om te betwisten
dat de litigieuze voordelen in beginsel
baten zijn, nu hij nergens een latere bepaling of andere gegevens aanvoert
waaruit zou blijken dat de wetgever die
voordelen zou hebben willen uitsluiten
van de gemiddelde wedde op grond
waarvan het rustpensioen moet worden
berekend,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 10 van
de wet van 21 juli 1844 bepaalt dat de
toevallige inkomsten en de andere baten
die gelden als bijkomende wedde, begrepen zijn in het gemiddelde bedrag van
de wedde; het arrest bijgevolg, nu het beslist dat volgens die wetsbepaling de toevallige inkomsten en de andere baten
die gelden als bijkomende arbeid, begrepen zijn in de gemiddelde wedde, die
wetsbepaling schendt;
tweede onderdeel, het koninklijk besluit van 9 september 1893, in zoverre
het niet op het onderwijzend personeel,
maar wel op het opvoedkundig hulppersoneel betrekking heeft, wegens strijdigheid is vervangen en dus opgeheven
door het koninklijk besluit van 30 november 1950 dat de Koning ermee belast
de ambten aan te wijzen waarvan de titularissen verplicht zijn een welbepaalde
woning te betrekken en, binnen die ambten, een onderscheid te maken tussen
die waarvan de titularissen aan bijzondere dienstverplichtingen onderworpen
zijn, zelfs wanneer het hun bestuur rna-
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terieel onmogelijk is ze ter plaatse te
huisvesten, en die waarvan de titularissen niet aan die bijzondere dienstverplichtingen onderworpen zijn, wanneer
hun bestuur ze niet ter plaatse kan huisvesten, en naar luid waarvan de toelage,
die in de plaats van inwoning toegekend
wordt aan de personeelsleden die aan
bijzondere dienstverplichtingen onderworpen zijn, niet in aanmerking genamen wordt voor de berekening van de
pensioenen; het voordeel van werkelijke
kosteloze inwoning, zoals het arrest terecht beslist, evenmin voor de berekening van de pensioenen in aanmerking
genomen wordt, en de opheffing van het
koninklijk besluit van 9 september 1893
bovendien volgt uit de inwerkingtreding
van het koninklijk besluit van 26 februari 1965, dat, ter uitvoering van het koninklijk besluit van 30 november 1950,
ten aanzien van het personeel van het
Ministerie van Nationale Opvoeding, bepaalt dat de beheerders van de koninklijke athenea en lycea waaraan een internaat verbonden is, verplicht zijn een
bepaalde woning te betrekken; bovendien, zoals het arrest terecht beslist, het
koninklijk besluit van 30 november 1950
niet in strijd is met de wet en de toepassing ervan niet kan worden geweigerd
op grond van artikel 107 van de Grandwet; het arrest bijgevolg, nu het beslist
dat krachtens artikel 10 van de wet van
21 juli 1844 en het koninklijk besluit van
9 september 1893 inwoning, verwarming,
verlichting, geneeskundige zorgen, voedsel, enz. moeten worden beschouwd als
baten die begrepen moeten worden in de
gemiddelde wedde op grond waarvan het
pensioenbedrag wordt berekend, zowel
artikel 10 van de wet van 21 juli 1844 als
de bepalingen van het koninklijk besluit
van 30 november 1950, inzonderheid artikel 3, 2•, a, en het koninklijk besluit van
26 februari 1965, inzonderheid artikel 1,
1•, § 1, schendt;

derde onderdeel, het arrest tegenstrijdig is doordat het enerzijds vermeldt dat
het koninklijk besluit van 30 november
1950 wettig is, hetgeen impliceert dat het
niet in strijd is met artikel 10 van de wet
van 21 juli 1844, en doordat het anderzijds beslist dat de wet van 21 juli 1844
de voordelen in natura die het opsomt
als baten, in aanmerking wil nemen voor
de vaststelling van de gemiddelde wedde
die de grondslag vormt voor de berekening van het pensioen, het koninklijk besluit van 30 november 1950 echter, in zoverre het betrekking heeft op de personen die ambten uitoefenen waarvoor ze
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blijvend op de plaats van het werk moeten zijn, zowel de toelage die in de
plaats komt van inwoning als de werkelijk verstrekte kosteloze inwoning wil
uitsluiten van de berekeningsgrondslag
van de pensioenen, hetgeen impliceert
dat het koninklijk besluit van 30 november 1950 in strijd is met de wet van 21
juli 1844; die tegenstrijdigheid in de redengeving bijgevolg gelijkstaat met het
ontbreken van redengeving en neerkomt
op een schending van artikel 97 van de
Grondwet;
vierde onderdeel, eiser in zijn regelmatig neergelegde appelconclusie had betoogd dat de rechten van verweerder waren vastgesteld bij het koninklijk besluit
van 30 november 1950 (inzonderheid artikel 3) en bij het koninklijk besluit van
26 februari 1965 (inzonderheid artikel 1,
1•, § 1), waarin de waarde van de kosteloze inwoning niet in aanmerking genamen werd voor de berekening van het
pensioen; het arrest bij gevolg, nu het
niet antwoordt op die conclusie en beslist dat eiser zich nergens beriep op een
bepaling van na het koninklijk besluit
van 9 september 1893 waaruit zou blijken dat de wetgever die voordelen heeft
willen uitsluiten voor de berekening van
de gemiddelde wedde op grond waarvan
het pensioen moet worden vastgesteld,
die conclusie in werkelijkheid onbeantwoord laat en artikel 97 van de Grandwet schendt :

W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, zoals
uit het antwoord op het eerste,
tweede en derde onderdeel van het
eerste middel blijkt, zegt dat verweerder niet onder de toepassing
valt van artikel 4 van het koninklijk
besluit van 30 november 1950; dat
het daaruit afleidt dat de « middelen » gefundeerd op de eventuele onwettigheid van dat koninklijk besluit geen bestaansreden hebben;
Dat het aldus geen uitspraak doet
over de wettigheid van dat koninklijk besluit;
Dat dit onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest zegt :
dat eiser zich niet op de bepaling
van artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 november 1950 kan beroepen, tenzij bewezen is dat ver-
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weerder een van de bij artikel 3, 2°,
a van dat besluit bepaalde ambten
h~eft uitgeoefend, dat wil zeggen die
waarvan de titularissen aan ·bijzondere dienstverplichtingen onderworpen zijn, zelfs wanneer hun bestuur
hen niet ter plaatse kan huisvesten,
dat zulks ten dezen niet het geval is,
dat artikel 4 van het koninklijk besluit van 15 februari 1957 tot vaststelling van de functies bij het Ministerie van Openbaar Onderwijs
waaraan kosteloze vrije inwoning
verbonden is, immers bepaalt dat de
in artikel 1, 1°, §§ 1 en 2, voornoemde personeelsleden, zoals de studieprefect en de huismeester van het
atheneum of van het koninklijk lyceum waaraan een pensionaat verbonden is, niet aan die bijzondere
dienstverplichtingen
onderworpen
zijn, dat de in dat artikel 1, 1°, §§ 1
en 2, genoemde betrekkingen door
het koninklijk besluit van 26 februari 1965 zijn overgenomen onder de
benaming inrichtingshoofd (beheerder) van de koninklijke athenea en
lycea, aan welke betrekkingen het
voordeel van kosteloze inwoning
verbonden is, dat dit koninklijk besluit geen enkele bepaling bevat
over bijzondere dienstverplichtingen
en niet tot staving van eisers stellirig kan worden aangevoerd en dat
die partij dus het bewijs niet Ievert
dat verweerder voldoet aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel 4 van het koninklijk besluit
van 30 november 1950;
Overwegende dat het arrest aldus
antwoordt op de in het onderdeel
aangewezen conclusie van eiser;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Over de door verweerder aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid : dat het onderdeel enkel betrekking heeft op een schrijffout die
overduidelijk uit de context van het
arrest blijkt; dat bovendien de onjuiste aanhaling van de toepasselijke bepaling ten dezen geen enkele
invloed heeft op het beschikkende
gedeelte van het arrest dat van die
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bepaling een juiste toepassing
maakt, en dat derhalve dat onderdee! niet ontvankelijk is bij gebrek
aan belang:
Overwegende dat het onderdeel in
feite betoogt dat het arrest artikel
10 van de algemene wet over de
burgerlijke en geestelijke pensioenen van 21 juli 1844 schendt door
het tweede lid van die bepaling in
de volgende bewoordingen aan te
halen : « de toevallige inkomsten en
de andere baten die gelden als bijkomende arbeid zijn begrepen in
het gemiddelde bedrag van de wedde », terwijl artikel 10, tweede lid, in
werkelijkheid bepaalt dat << de toevallige inkomsten en de andere baten die gelden als bijkomende wedde, begrepen zijn in het gemiddelde
bedrag van de wedde »;
Overwegende dat uit de context
van het arrest overduidelijk blijkt
dat de vervanging van het woord
<< wedde » door het woord « arbeid »
te wijten is aan een verschrijving
die geen aanleiding kan geven tot
cassatie;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, enerzijds, het
arrest geen toepassing maakt van
het koninklijk besluit van 9 september 1893 en niet beslist dat de bepalingen van dat besluit de verplichting opleggen om het voordeel van
inwoning, verwarming, verlichting,
geneeskundige zorgen en voedsel te
beschouwen als baten die moeten
begrepen worden in de gemiddelde
wedde die de grondslag is voor de
berekening van het pensioen; dat
het bij de verduidelijking van het
begrip << baten » in de zin van artikel10, tweede lid, van de wet van 21
juli 1844 dienaangaande alleen vermeldt dat de bedragen van de baten
die onder meer aan de prefecten
van de koninklijke athenea verstrekt worden, waren vastgesteld bij
het koninklijk besluit van 9 september 1893, en dat eiser geen reden
heeft om te betwisten dat in begin-

Nr. 616

1391

HOF VAN CASSATIE

sel de litigieuze voordelen baten zijn
in de zin van artikel 10 van de wet
van 21 juli 1844, nu hij geen enkele
latere bepaling of andere gegevens
aanvaart waaruit zou blijken dat de
wetgever die voordelen niet in aanmerking heeft willen nemen voor de
vaststelling van de gemiddelde wedde op grond waarvan het rustpensioen moet worden berekend;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
11 juni 1987 - 1' kamer - Voorzitter:
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace, raadsheer Gelijkluidende eonclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advoeaten : mrs.
De Bruyn en Draps.

Dat het onderdeel in dat opzicht
berust op een onjuiste lezing van
het arrest en dus feitelijke grandslag mist;
Overwegende dat, anderzijds, het
arrest een juiste toepassing maakt
van artikel 10, tweede lid, van de
wet van 21 juli 1844 in zoverre het
beslist dat, voor rle berekening van
het rustpensioen, onder de term
« baten » in de zin van het tweede
lid van die bepaling onder meer
moet worden verstaan inwoning,
verwarming en verlichting, en dat
het gemiddelde bedrag ten belope
waarvan die baten meetellen voor
de berekening van die pensioenen,
krachtens artikel 37 van dezelfde
wet, bij koninklijk besluit moet worden vastgesteld;
Dat het arrest evenmin artikel 3,
2", a, van het koninklijk besluit van
30 november 1950 schendt, doch, zoals uit het antwoord op de eerste
drie onderdelen van het eerste middel blijkt, terecht vaststelt dat het
niet van toepassing is in het geval
van verweerder die, krachtens artikel 4 van het koninklijk besluit van
15 februari 1957, niet aan bijzondere
dienstverplichtingen
onderworpen
was, en evenmin artikel 1, 1", § 1,
·van het koninklijk besluit van 26 februari 1965 schendt dat, zoals uit
hetzelfde antwoord blijkt, krachtens
artikel 9, tweede lid, van dat besluit
niet van toepassing is op verweerder;
Dat het onderdeel in dat opzicht
niet kan worden aangenomen;
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1° INKOMSTENBELASTINGEN
VOORRECHTEN - VERPLICHTE INHOUDINGEN OP DE BETALINGEN GEDAAN AAN EEN
AANNEMER VANWIE DE REGISTRATIE IS GESCHRAPT- VEREISTEN.

2° SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS - VERPLICHTE INHOUDINGEN OP DE
BETALINGEN GEDAAN AAN EEN AANNEMER
VANWIE DE REGISTRATIE IS GESCHRAPT VEREISTEN.

3° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
- VERPLICHTE INHOUDINGEN OP DE BETALINGEN GEDAAN AAN EEN AANNEMER VAN
WIE DE REGISTRATIE IS GESCHRAPT - VEREISTEN.

1", 2" en 3" De artt. 299 bis, § 3, tweede
lid, W.I.B. en 30bis, § 3, tweede lid, van
de wet van 27 juni 1969leggen de verpliehting op 15 pet. te storten aan de
fiseus en 15 pet. aan de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid in de vorm van
een inhouding op elke betaling gedaan
aan een aannemer van wie de registratie is gesehrapt, oak als die sehrapping
te wijten is aan het faillissement van
de aannemer en niet aan bedrog of nalatigheid.
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN,
R.S.Z. T. CAVENAILE EN LIBERT - CURATOREN
IN HET FAILLISSEMENT « ROX » N.V.)

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7669)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 september 1985
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 299 bis, §§ 3 en 4, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, ingevoegd
in dit wetboek bij artikel 59 van de wet
tot economische herorientering van 4 augustus 1978, 30bis, §§ 3 en 4, van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, ingevoegd in deze wet bij artikel 61 van de wet tot economische herorientering van 4 augustus 1978, 2, § 1, 6,
7, § 2, 22, 23, 27, 29 van het koninklijk
besluit van 5 oktober 1978 tot uitvoering
van de artikelen 299bis van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen en 30 bis
van de voornoemde wet van 27 juni 1969,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, de eisers veroordeelt om aan de verweerders de bedragen te betalen die door het Ministerie
van Openbare Werken aan die eisers waren gestort na de schrapping van de gefailleerde aannemer en die ieder overeenstemden met 15 pet. van het bedrag
van een rekening betreffende werken die
v66r het faillissement waren beeindigd,
op grond dat die schrapping het gevolg
was van de stopzetting van de werkzaamheid ten gevolge van het faillissement, en niet van bedrog of nalatigheid,
en op grond dat de Faillissementswet
van 18 april 1851 en de Hypotheekwet
van 16 december 1851 van openbare orde
zijn, dat de bepalingen van de artikelen
299bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en 30bis van de wet van
27 juni 1969 niet in de Hypotheekwet
zijn ingevoegd, en dat, « bij ontstentenis
van uitdrukkelijke afwijking, de wet van
4 augustus 1978 het algemeen beginsel
van de gelijkheid van de schuldeisers,
vastgelegd in de artikelen 444 en volgende van de Faillissementswet en in artikel 8 van de Hypotheekwet, niet teniet
kan doen »,
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terwijl de artikelen 299bis, § 3, van de
wet van 27 juni 1969 en 30bis, § 3, van de
wet van 27 juni 1969 bepalen dat de eisers recht hebben op de starting, door
degene die een beroep heeft gedaan op
een aannemer van wie de registratie
wordt geschrapt in de loop van de uitvoering van de overeenkomst, van 15 pet.
van het door hem verschuldigde bedrag,
bij elke betaling aan zijn medecontractant verricht na de schrapping; de voormelde wetsbepalingen dat recht niet beperken tot het geval van schrapping
wegens bedrog of nalatigheid; de staat
van faillissement, aangegeven in artikel
2, § 1, 5•, van het koninklijk besluit tot
uitvoering van 5 oktober 1978, een van
de omstandigheden is waarin de schrapping krachtens artikel 6, 2•, van dat koninklijk besluit is toegestaan; artikel 7,
§ 2, van dat besluit bovendien bepaalt dat
de registratie eveneens wordt geschrapt
wanneer de betrokkene de werkzaamheid waarvoor hij geregistreerd is, stopzet; die wettelijke en verordenende teksten duidelijk en precies zijn en geen
ruimte voor uitlegging Iaten; daaruit
voor elke eiser een exclusief recht volgt,
of althans een voorkeurrecht op het ontvangen van 15 pet. van de bedragen verschuldigd aan de geschrapte aannemer,
en op het aanwenden van de aldus ontvangen bedragen tot betaling van belastingschulden en van de schulden van de
aannemer en zijn onderaannemers aan
de sociale zekerheid (artikelen 299bis,
§§ 3 en 4, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 30bis, §§ 3 en 4, van
de wet van 27 juni 1969, 22, 23, 27 en 29
van het koninklijk besluit tot uitvoering
van 5 oktober 1978); het bestaan van een
exclusief recht of van een voorkeurrecht
niet afhangt van het feit of de wettelijke
bepalingen waaruit het is ontstaan, in de
Hypotheekwet van 16 december 1851 zijn
opgenomen; de wetgever, nu hij door een
wet van openbare orde een recht heeft
doen ontstaan dat onverenigbaar is met
de in de vroegere wetten van 18 april
1851 en 16 december 1851 vastgelegde regel van de gelijkheid van de schuldeisers, een afwijking van die regel heeft
ingevoerd waardoor deze bij de uitoefening van dat recht onwerkzaam wordt;
daaruit volgt dat het arrest, door niet
aan te nemen dat elke eiser recht heeft
op 15 pet. van de bedragen verschuldigd
voor de werkzaamheden van de aannemer van wie de registratie is geschrapt
wegens zijn faillissement, de in het middel aangevoerde bepalingen van openbare or de van de artikelen 299 bis van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
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en 30bis van de wet van 27 juni 1969- en
ook van het koninklijk besluit tot uitvoering van 5 oktober 1978 schendt:
Overwegende dat het arrest, zowel
in zijn eigen motieven als door verwijzing naar die van de eerste rechter die het overneemt, vaststelt dat
de naamloze vennootschap Rox regelmatig was geregistreerd als aannemer, overeenkomstig de wet tot
economische herorientering van 4
augustus 1978, dat zij voor rekening
van het Ministerie van Openbare
Werken bepaalde werken had uitgevoerd, dat die werken waren beeindigd v66r het faillissement van die
onderneming op 2 september 1980,
dat het Ministerie van Openbare
Werken op 8 januari 1981 de laatste
rekening heeft betaald, terwijl de registratie van de onderneming Rox
als aannemer wegens dat faillissement was geschrapt, en dat het Ministerie van Openbare Werken, op
grond van de artikelen 299bis, § 3,
tweede lid, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen en 30bis, § 3,
tweede lid, van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders, ingevoegd bij de genoemde wet van 4 augustus 1978,
twee inhoudingen heeft gedaan op
het bedrag van die laatste rekening,
elk ten belope van 15 pet., die, enerzijds, aan de Belgische Staat, in de
persoon van de ontvanger van de
bijzondere ontvangsten van de
rechtstreekse belastingen, en, anderzijds, aan de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid zijn gestort;
Overwegende dat het arrest niettemin beslist dat die inhoudingen
niet overeenkomstig de wet zijn gedaan, op grond dat de schrapping
van de registratie van de onderneming Rox te wijten was aan de stopzetting van de werkzaamheid ten
gevolge van het faillissement, en
niet het gevolg was van bedrog of
nalatigheid, dat de wet van 18 april
1851 op het faillissement, bankbreuk
en uitstel van betaling en de Hypotheekwet van 18 april 1951, evenals
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de wet van 4 augustus 1978, van
openbare orde zijn, dat de bepalingen van de artikelen 299 bis van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen en 30bis van de wet van 27 juni
1969 niet zijn ingevoegd in de Hypotheekwet en « dat bij ontstentenis
van uitdrukkelijke afwijking, de wet
van 4 augustus 1978 het algemeen
beginsel van de gelijkheid van de
schuldeisers, vastgelegd in de artikelen 444 en volgende van de Faillissementswet (en) in artikel 8 van
de Hypotheekwet, niet teniet kan
doen »;
Overwegende dat de artikelen
299bis, § 3, tweede lid, van het Wethoek van de lnkomstenbelastingen
en 30bis, § 3, tweede lid, van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders heiden bepalen dat degene die een beroep doet
op een geregistreerde medecontractant, van wie de registratie wordt
geschrapt in de loop van de uitvoering van de overeenkomst, voor de
uitvoering van een in § 1 van deze
artikelen bedoelde werkzaamheid,
verplicht is bij iedere betaling aan
zijn medecontractant verricht na de
schrapping van de registratie, twee
inhou.dingen van elk 15 pet. te doen,
die gestort moeten worden, de ene,
aan de door de Koning aangewezen
ambtenaar van de administratie van
de directe belastingen, de andere,
aan de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid;
Dat in die teksten geen onderscheid wordt gemaakt naargelang
de schrapping van de registratie te
wijten is aan bedrog of nalatigheid
of, zoals ten deze, aan een stopzetting van de werkzaamheid wegens
faillietver klaring;
Dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet tot economische
herorientering van 4 augustus 1978
weliswaar blijkt dat de maatregelen
van die wet, inzonderheid de registratie van de aannemers, genomen
zijn ter bestrijding van de bedrieglijke praktijken van de koppelbazen,
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met name het niet-betalen van de
bijdragen voor de sociale zekerheid,
van de bedrijfsvoorheffing en van
de belasting over de toegevoegde
waarde; dat, op grand van die parlementaire voorbereiding, bij de toepassing van die bepalingen evenwel
geen beperking kan worden ingevoerd die niet uit de tekst ervan
blijkt en die evenmin onontbeerlijk
is om het door de wetgever gestelde
doel te bereiken;
Dat het niet ter zake doet dat die
bepalingen van de artikelen 299bis
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en 30 bis van de wet van
27 juni 1969 niet zijn ingevoegd in
de Hypotheekwet van 16 december
1851; dat bijzondere voorrechten
kunnen worden ingevoerd bij bijzondere wetten, zonder dat die teksten
in de artikelen 20 en 27 van de Hypotheekwet moeten worden opgenomen;
Dat, voor het overige, de bewering
van het arrest dat de wet van 4 augustus 1978, behoudens uitdrukkelijke afwijking, het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de
schuldeisers, vastgelegd in de artikelen 444 en volgende van de Faillissementswet
en
8 van
de
Hypotheekwet, niet kan tenietdoen,
de bepalingen schendt van de artikelen 313, eerste lid, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen
en 19, 4oter, van de wet van 16 december 1851, gewijzigd bij de wet
van 27 juni 1969, die een algemeen
voorrecht invoeren, de ene, ten voordele van de Openbare Schatkist op
de inkomsten en op de roerende
goederen van de belastingschuldige
voor de invordering van de directe
belastingen, de andere, ten voordele
van de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid op de roerende
goederen voor de invordering van de
aan die dienst verschuldigde bijdragen;
Dat het middel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
11 juni 1987 - 1' kamer - Voorzitter:
de h. Mahillon, raadsheer - Verslaggever : de h. Sace, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Bruyn en Van Ommeslaghe.
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VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN KOSTEN TOT BEHOUD VAN DE ZAAK- BEGRIP.

De lwsten tot behoud van de zaak, die
gewaarborgd worden door het voorrecht van art. 20, tf Hypotheekwet, zijn
alle uitgaven zonder welke de zaak geheel of gedeeltelijk zou zijn tenietgegaan of ten minste niet meer geschikt
zou zijn voor het gebruik waartoe ze
was bestemd; dat is het geval met de
betaling van belastingen die nodig zijn
voor de invoer van goederen welke bestemd zijn om in het binnenland verkocht te worden (1).
(ABSIL T.

«

C.FJ. GROUP

»

N.V.)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7671)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1985 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
(1) Cass., 12 mei 1978 (A.C., 1978, 1068) en
noot 1; Pandectes belges, v" Privileges sur les
meubles, nrs. 608 en 609; J.L. LEDOUX, « Chronique de jurisprudence, Les suretes reelles,
(1981-1986) », J.T., 1987, 308, nrs. 61-63.
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Over het middel: schending van de artikelen 12, 13, 20, 4", van de Hypotheekwet van 16 december 1851 waarbij titel
XVIII van boek III van het Burgerlijk
Wetboek is vervangen, 97 van de Grandwet en, voor zoveel nodig, 23 en 24, eerste lid, van het Wetboek van de Belasting op de Toegevoegde Waarde,
doordat het arrest beslist dat de door
verweerster als belasting op de toegevoegde waarde voorgeschoten bedragen
en de bedragen die haar verschuldigd
zijn ter vergoeding van de handelingen
welke ze heeft verricht bij de inklaring
van goederen, ten deze van de door de
faillietverklaarde vennootschap in Belgie
ingevoerde meubels « Roche-Bobois »,
kosten zijn tot behoud van de zaak gemaakt in de zin van artikel 20, 4", van de
Hypotheekwet en, bijgevolg, dat de door
verweerster overgelegde schuldvorderingen van 247.532 frank en 13.243 frank
moeten worden opgenomen in de krachtens die bepaling door een voorrecht gewaarborgde passiva van de failliete hoedel, op grond dat het niet wordt betwist
dat de ingevoerde goederen waarvan de
eigendom uiterlijk op het tijdstip van de
verzending van de meubelen vanuit
Frankrijk of Italie op de achteraf faillietverklaarde vennootschap was overgegaan, « bestemd waren voor verkoop op
de Belgische binnenlandse markt ... , dat
uit de door (verweerster) overgelegde
stukken blijkt dat die goederen zijn " ingevoerd voor verbruiksdoeleinden " » .•• ,
dat die "verklaring van verbruik " impliceert dat de B.T.W. vooraf of gelijktijdig
is betaald, dat (verweerster) daaruit afleidt dat zonder die betaling van de
B.T.W. de koopwaar werkelijk ongeschikt zou zijn voor het gebruik overeenkomstig de door de koopman eraan gegeven bestemming ... , dat (eiser q.q.) tevens
oordeelt dat de goederen niet geschikt
waren voor het gebruik waartoe ze bestemd waren, aangezien zij niet op de
Belgische markt konden worden gebracht zolang de douaneformaliteiten,
waaronder de betaling van de B.T.W.,
niet vervuld waren, doch eraan toevoegt
dat (verweerster), door de B.T.W. te betalen bij de invoer, het mogelijk heeft gemaakt de goederen op de markt te brengen en ze geschikt te maken voor het
gebruik waartoe ze bestemd waren en
niet dat gebruik te behouden ... , dat (eiser) toegeeft dat de betaling van de
B.T.W. een wezenlijke vereiste was om
goederen op de Belgische markt te brengen ... , dat die betaling is geschied, zodat
aan (verweerster) het voorrecht van artikel 20, 4", van de Hypotheekwet moet
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worden toegekend, aangezien die uitgave
tot doel heeft gehad te verhinderen dat
de zaak niet !anger aan haar doel of bestemming zou beantwoorden >> en dat
« door de betaling van de B.T.W. is kunnen voorkomen worden dat de goederen
ongeschikt werden voor het gebruik "•

terwijl, eerste onderdeel, het behoud
van de zaak dat door de uitgave mogelijk moet zijn gemaakt opdat de schuldeiser zich zou kunnen beroepen op het
voorrecht van artikel 20, 4", van de Hypotheekwet, het gebruik is overeenkomstig
de functie van de zaak en niet aileen het
gebruik of de commercii:He exploitatie ervan door de schuldenaar; de vaststelling
dat de ingevoerde goederen bestemd waren om verkocht of afgezet te worden op
de Belgische markt niet verwijst naar
het gebruik waartoe die goederen bestemd waren als meubilair, maar naar
het gebruik ervan als handelsvoorwerp
door de failliete vennootschap; het arrest
bijgevolg, nu het beslist dat de betaling
van de B.T.W. het behoud van het gebruik van de zaak, zoals het door het arrest wordt omschreven, mogelijk had gemaakt en dat de uit die betaling en uit
de door verweerster verrichte handelingen ontstane schuldvordering gewaarborgd was door het voorrecht van artikel
20, 4", van de Hypotheekwet, aan dat
voorrecht een ruimere dan de wettelijke
draagwijdte geeft en derhalve de beslissing niet naar recht verantwoordt
(schending van de artikelen 12, 13 en 20,
4", van de Hypotheekwet);
tweede onderdeel, de kosten voor het
behoud van de zaak gemaakt in de zin
van artikel 20, 4", van de Hypotheekwet,
de kosten zijn zonder welke de zaak ongeschikt zou zijn geworden voor het gebruik waartoe ze was bestemd, en niet
de kosten zonder welke zij ongeschikt is
voor dat gebruik; artikel 24, § 1, van het
Wetboek van de Belasting op de Toegevoegde Waarde bepaalt dat bij invoer het
belastbaar feit plaatsvindt op het tijdstip
van het binnenkomen van het goed op
het Belgisch grondgebied; die regel impliceert dat een goed, dat op het Belgische grondgebied wordt binnengebracht
met het doel, zoals het arrest vaststelt,
verkocht te worden op de Belgische binnenlandse markt, ongeschikt is voor dat
gebruik zolang de belasting niet is betaald; daaruit volgt dat de betaling van
de bij de invoer verschuldigde belasting
door verweerster, in strijd met wat het
arrest beslist, niet tot doel had te verhin-
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deren dat de koopwaar ongeschikt zou
worden voor het gebruik waartoe ze bestemd was en dus dat gebruik te behouden, maar tot doel had de koopwaar geschikt te maken voor dat gebruik (schending van de artikelen 20, 4°, van de
Hypotheekwet en, voor zoveel nodig, 23
en 24, § 1, van het Wetboek van de Belasting op de Toegevoegde Waarde);
derde onderdeel, de regel, volgens welke de kosten voor behoud alle uitgaven
zijn zonder welke de zaak geheel of gedeeltelijk teniet zou zijn gegaan of ongeschikt zou geworden zijn voor het gebruik waartoe ze bestemd was, de rechter de verplichting oplegt na te gaan of
het optreden van de schuldeiser die het
voorrecht van artikel 20, 4°, van de
Hypotheekwet opeist, op het tijdstip van
die tussenkomst, nodig was om te voorkomen dat de zaak teniet zou gaan of beschadigd zou raken of om haar geschikt
te houden voor het gebruik ervan; uit
geen enkele vaststelling of vermelding in
het arrest volgt dat de koopwaar, die
vanaf de dag van de verzending eigendom was geworden van de achteraf faillietverklaarde vennootschap, op het tijdstip van de betaling van de B.T.W. door
verweerster het voorwerp dreigde te worden van maatregelen van de administratie om de betaling van de belasting te
verzekeren; de noodzaak voor verweerster om in te g'.'ijpen, volgt noch uit de
door het arrest vastgestelde omstandigheid dat de betaling van de B.T.W. een
wezenlijke vereiste was om de koopwaren op de Belgische markt te kunnen
brengen, noch uit het eveneens door het
arrest vastgestelde feit dat de betaling
was geschied en dat daardoor had kunnen voorkomen worden dat de goederen
ongeschikt werden voor het gebruik ervan; het arrest bijgevolg niet naar recht
verantwoord is in zoverre het beslist de
door verweerster overgelegde schuldvordering op te nemen in de passiva van de
failliete boedel die gewaarborgd worden
door een voorrecht van de kosten voor
het behoud van de zaak (schending van
artikel 20, 4°, van de Hypotheekwet); het
arrest althans niet antwoordt op de conclusie waarin eiser q.q. betoogde « dat de
inbeslagneming of de verbeurdverklaring
door de douane enkel een mogelijkheid
is die (voor laatstgenoemde) openstaat ... ,
dat ze uiteraard enkel mogelijk is wanneer de invoer onregelmatig is ... , dat het
niet bewezen is dat zulks het geval is geweest, dat er ten deze nooit sprake is geweest van een dreigende inbeslagneming
door de douane », en derhalve niet regel-
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matig met redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de kosten voor
het behoud van de zaak gemaakt in
de zin van artikel 20, 4°, van de Hypotheekwet van 16 december 1851
alle uitgaven zijn zonder welke de
zaak geheel of gedeeltelijk teniet
zou zijn gegaan, of althans ongeschikt zou zijn geworden voor het
gebruik waartoe ze bestemd was;
Overwegende dat krachtens die
regel de rechter diende na te gaan
of de betalingen, waarvoor de terugbetaling door verweerster wordt gevorderd, nodig waren om te verhinderen dat de meubelen niet langer
aan hun doel of bestemming zouden
beantwoorden;
Overwegende dat het arrest vaststelt « dat de ingevoerde goederen
bestemd waren voor verkoop op de
Belgische binnenlandse markt » en
dat « (eiser) toegeeft dat de betaling
van de B.T.W. een wezenlijke vereiste was om de goederen op de Belgische markt te kunnen brengen »;
Dat het arrest dus, door te beslissen « dat die uitgave tot doel had te
verhinderen dat de zaak niet langer
aan haar doel of bestemming zou
beantwoorden » en « dat door de betaling van de B.T.W. is kunnen voorkomen worden dat de goederen ongeschikt werden voor het gebruik »,
voornoemd artikel 20, 4°, niet
schendt en de beslissing naar recht
verantwoordt;
Dat dit onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt « dat de ingevoerde goederen
reeds aan D.M.F. (de failliete vennootschap) toebehoorden op het
ogenblik van de invoer, aangezien
de eigendomsovergang plaatsvindt
op het tijdstip waarop er wilsovereenstemming is bereikt in een verkoopsovereenkomst, of, als het
soortzaken betreft, op het tijdstip
van de specificatie, dat is uiterlijk
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op het ogenblik van de verzending
van de meubelen uit Frankrijk of
ItaliE~ voor levering aan D.M.F.; dat
het niet wordt betwist dat de ingevoerde goederen bestemd waren
voor verkoop op de Belgische binnenlandse markt; dat uit de door
(verweerster) overgelegde stukken
blijkt dat die goederen zijn " ingevoerd voor verbruiksdoeleinden" »;
Overwegende dat hieruit volgt dat
de litigieuze meubelen bestemd waren voor verkoop, zodat de betaling
van de B.T.W. nodig was om te verhinderen dat ze ongeschikt zouden
worden voor dat gebruik;
Dat dit onderdeel niet kan worden
aangenomen;
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nistratie ten einde de betaling van
de belasting te verzekeren;
Dat dit onderdeel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
11 juni 1987 - 1' kamer - Voorzitter:
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Piret, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Gerard en Simont.

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser, blijkens
de vaststellingen van het arrest,
« betoogt dat het onjuist is te bewe- Nr. 618
ren dat zonder het optreden van
(verweerster) voor de invoer van de
1' KAMER - 11 juni 1987
goederen, de zaak voorgoed verloren
zou zijn gegaan en (...) verschillende
mogelijkheden opsomt die het doua- 1° LEVENSONDERHOUD - UITKERI:'I!G
nestelsel biedt voor de een of andeNA ECHTSCHEIDING MAXI~IVMBEDRAG
re vorm van verblijf van de goedeVASTGESTELD OP EEN DERDE VAN DE 1:'11ren zonder heffing van rechten »;
KOMSTEN VAN DE TOT UITKER!:'I!G GEHOlldat het vermeldt dat « die verschilDEN ECHTGENOOT - BEGRIP.
lende gevallen zich niet voordoen in
onderhavig geval aangezien het hier 2° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN
goederen betreft " die zijn ingevoerd
TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDING OP
voor verbruiksdoeleinden ", dat wil
GROND VAN BEPAALDE FElTEN- GEVOLGEN
zeggen met de verplichting om
T.A.V. DE GOEDEREN - UITKERING NA ECHTB.T.W. te betalen »;
MAXIMUMBEDRAG VASTGESCHEIDING STELD OF EEN DERDE VAN DE INKOMSTEN
Overwegende dat het arrest met
VAN DE TOT UITKERING GEHOUDEN ECHTGEdie vaststellingen en vermeldingen
NOOT - BEGRIP.
antwoordt op de in dat onderdeel
weergegeven conclusie; dat dit onen 2o Dena echtscheiding verschuldigderdeel, in zoverre het de schending 1° de
uitkering is beperkt tot een derde
van artikel 97 van de Grondwet aanvan de bedragen waarover de tot uitvoert, feitelijke grondslag mist;
kering gehouden echtgenoot werkelijk
beschikt na betaling van de door de
Overwegende voor het overige dat
fiscale en sociale wetten opgelegde lasde in het antwoord op het eerste onten (1). (Art. 301, § 4, B.W.)
derdeel weergegeven redengeving
van het arrest een voldoende wette- 1 - - - - - - - - - - - - - - - lijke grondslag verschaft aan de be(1) G. BAETEMAN en J. GERLO, « Overzicht
slissing, zonder dat het hof van be- van rechtspraak (1975-1980), Persoon- en famiroep nog verplicht zou zijn na te lierecht >>, T.P.R., 1981, 835, nr. 107; E. POITEVIN
R. HIERNAUX, « Chronique de jurisprudence,
gaan of de litigieuze goederen wer- en
Divorce et separation de corps (1980-1983} »,
kelijk het voorwerp dreigden te wor- J.T., 1984, 111, nr. 185; J. GERLO, Onderhoudsden van maatregelen van de admi- gelden, Kluwer, Antwerpen, 1985, 203, nr. 248.
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(E ... T. D... G... )
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7768)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 april 1986 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel;

Nr. 618

de inkomsten tot doel heeft te voorkomen dat het vermogen van de schuldige
echtgenoot door de onderhoudsuitkering
na echtscheiding overmatig wordt belast;
bij de berekening van het bedrag van de
uitkering de werkelijke inkomsten van
de tot uitkering gehouden echtgenoot in
aanmerking moeten worden genomen; de
uitkering dus niet hager mag zijn dan
een derde, niet van de bruto-inkomsten,
maar van de netto-inkomsten van de tot
uitkering gehouden echtgenoot; uit de
feitelijke vaststellingen van het vonnis
blijkt dat de uitkering van verweerster
meer bedroeg dan een derde van de netto-inkomsten van eiser; het vonnis bijgevolg, nu het weigert het bedrag van de
aan verweerster verschuldigde uitkering
tot onderhoud na echtscheiding te verlagen op grond dat het niet hager is dan
een derde van de bruto-inkomsten van
eiser, niet naar recht verantwoord is
(schending van artikel 301, § 4, van het
Burgerlijk Wetboek):

Over het middel: schending van artikel 301, inzonderheid § 4, van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het vonnis, met bevestiging
van het vonnis van 20 april 1984, na te
hebben vastgesteld « dat het bedrag van
de thans door (eiser) aan (verweerster)
in eigen naam verschuldigde uitkering
tot onderhoud nog altijd het bedrag is
zoals het door deze kamer van deze
rechtbank bij vonnis van 21 oktober 1980
is vastgesteld, namelijk 16.000 frank,
welk bedrag door indexering in 1982,
Overwegende dat artikel 301, § 4,
18.513 frank, in 1983, 20.245 frank, in
1984, 21.727 frank, in 1985, 22.883 frank van het Burgerlijk Wetboek, waar
en in 1986, 23.927 frank geworden is », het bepaalt dat het bedrag van de
en dat de inkomsten van eiser aldus wer- uitkering in geen geval hoger mag
den vastgesteld :
zijn dan een derde van de inkomsten van de tot uitkering gehouden
<< Bruto
belastbare inkomsten .................. .
echtgenoot, onder « inkomsten » verstaat de bedragen waarover de tot
Roerende voorheffing ... .
uitkering gehouden echtgenoot werNetto-inkomsten ........ .
kelijk beschikt na betaling van de
Maandelijks nettobedrag . ................ », lasten die hem door de fiscale en sode vordering van eiser tot verlaging van dale wetten worden opgelegd;
de door hem aan verweerster verschulOverwegende dat het bestreden
digde uitkering tot onderhoud na echt- vonnis, door te beslissen dat « voor
scheiding afwijst, op grand dat << het wet- de vaststelling van dat maximumbetelijk maximumbedrag niet meer dan drag het brutobedrag van die ineen derde van de inkomsten van de
schuldenaar mag bedragen ... , waarbij komsten in aanmerking (moet) worvoor de vaststelling van dat maximumbe- den genomen », niet naar recht
drag het brutobedrag van die inkomsten verantwoord is;
in aanmerking moet worden genomen »
Dat het middel gegrond is;
en « dat het bedrag van de onderhoudsuitkering nooit meer dan een derde van
de bruto-inkomsten (van eiser) heeft bedragen, aangezien die inkomsten in 1984,
het jaar waarin de bruto-inkomsten het
laagst waren, maandelijks nog 76.628
Om die redenen, vernietigt het befrank bedroegen, terwijl het bedrag van
de uitkering volgens de partijen 22.883 streden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de vordering tot
frank, dat is 29,83 pet., was >>,
terwijl naar luid van artikel 301, § 4, verlaging van de aan verweerster
van het Burgerlijk Wetboek « het bedrag toegekende uitkering tot onderhoud
van de uitkering in geen geval hoger na echtscheiding; verwerpt de voormag zijn dan een derde van de inkom- ziening voor het overige; beveelt dat
sten van de tot uitkering gehouden echt- van dit arrest melding zal worden
genoot >>; die beperking tot een derde van gemaakt op de kant van het gedeel-
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telijk 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 Nijvel, zitting houdende
in hoger beroep.
11 juni 1987 - 1• kamer - Voorzitter :
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Bosly, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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DER INSTELLINGEN
PREJUDICIEEL GESCHIL VOORGELEGD AAN HET ARBITRAGEHOP.

1° Wanneer een decreet verklaart dat bet

uitwerking beeft v66r de afkondiging
ervan, doet de bestendige deputatie
dat decreet niet terugwerken wanneer
zij op grand van dat decreet een vroegere gemeenteverordening met ingang
van die datum van toepassing verklaart, zelfs als die verordening onwettig was op bet tijdstip van de uitvaardiging ervan (1).
Wanneer bij bet Hof een
voorziening is, ingesteld die een beslissing noodzakelijk maakt over de vraag
of bet decreet van 29 juni 1985 van de
Waalse Gewestraad tot invoering van
een belasting op de agentscbappen die
weddenscbappen voor de buiten bet
Waalse Gewest gelopen paardenwedrennen aannemen, in overeenstemming is met de wetten tot bervorming
der instellingen van 8 augustus 1980
(art. 6, § 1°, VIII) en 9 augustus 1980
(art. 13), legt bet Hof een prejudiciele
vraag voor aan bet Arbitragebof (2).
(Art. 15 wet 28 juni 1983.)

2°, 3°, 4° en 5°

Nr. 619
1'

KAMER -

11 juni 1987

1° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
TOEPASSING IN DE TIJD - DECREET
WAARBIJ VOOR DE INWERKINGTREDING EEN
VROEGERE DATUM DAN DIE VAN DE AFKONDIGING WORDT VASTGESTELD - TOEPASS!NG, NA DIE DATUM, VAN EEN VROEGERE
VERORDENING - WETTIGHE!D.

2° ARBITRAGEHOF -

VOORZIENING DIE
EEN BESLISS!NG NODIG MAAKT OVER DE
OVEREENSTEMMING VAN EEN DECREET MET
DE WETTEN TOT HERVORMING DER INSTELLINGEN - PREJUDICIEEL GESCHIL.

3° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
- VOORZIEN!NG DIE EEN BESLISSING NODIG
MAAKT OVER DE OVEREENSTEMMING VAN
EEN DECREET MET DE WETTEN TOT HERVORMING DER INSTELLINGEN - PREJUDICIEEL
GESCHIL.

4° SPELEN EN WEDDENSCHAPPENDECREET VAN 29 JUNI 1985 VAN DE WAALSE
GEWESTRAAD - BELASTING OP DE AGENTSCHAPPEN DIE WEDDENSCHAPPEN OP DE
BU!TEN HET WAALSE GEWEST GELOPEN
PAARDENWEDRENNEN AANNEMEN BEVOEGDHEID VAN DE NATIONALE OF REGIONALE WETGEVER - PREJUDICIEEL GESCHIL.

(COUNARD T. GEMEENTE DISON)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F 857 F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 30 oktober 1986
door de bestendige deputatie van de
Provincieraad van Luik gewezen
over de bezwaarschriften inzake de
over het aanslagjaar 1985 geheven
belasting op de agentschappen voor
de buiten het Waalse Gewest gelopen paardenwedrennen;
Over bet middel : schending van de artikelen 107, 101quater van de Grondwet,
66, 74, 74bis van het Wetboek van de met
de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde
Belastingen, 6, inzonderheid § 1, VIII, 7
van de bijzondere wet tot hervorming

1-----------------(1) Zie Cass., 19 feb. 1987, A.R. nr. 7514

5° PREJUDICIEEL GESCHIL -

VOORZIENING DIE EEN BESLISSING NOD!G MAAKT
OVER DE OVEREENSTEMMING VAN EEN DECREET MET DE WETTEN TOT HERVORMTNO

(A.C., 1986-87, supra, nr. 361) met cone!. proc.-

gen. E. Krings.
(2) Zie Cass., 2 dec. 1985, A.R. nr. 4868
(A.C., 1985-86, nr. 219).
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der instellingen van 8 augustus 1980, 10,
§ 1, en 13 van de gewone wet tot hervorming der instellingen van 9 augustus
1980, van het onder meer in artikel 2 van
het Burgerlijk Wetboek vervatte algemeen beginsel dat rechtsnormen geen terugwerkende kracht hebben, en van de
artikelen 2 en 3 van het decreet van 29
juni 1985 van de Waalse Gewestraad tot
wijziging, wat het Waalse Gewest betreft, van het Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen, inzake belasting op de spelen
en de weddenschappen,

doordat de beslissing de bezwaarschriften van eiser tegen de aanslagen
die, ter uitvoering van een belastingverordening van 7 mei 1984 van verweerster, voor het aanslagjaar 1985 te zijnen
name opgenomen zijn in het kohier van
de gemeentebelasting van verweerster
op de agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen verwerpt, op
grond : << dat moet worden vastgesteld,
enerzijds, dat het eerste middel van de
belastingschuldige elke grondslag mist,
aangezien het betrekking heeft op het
aanslagjaar 1985 en artikel 74, waarvan
de schending wordt aangevoerd, met ingang van dat aanslagjaar niet meer van
toepassing was op de betrokken belastingheffende overheid en, anderzijds, dat
de betwiste aanslag geheel voldoet aan
het vereiste van voormeld artikel 74bis;
dat het college, met betrekking tot het
tweede middel, volgens hetwelk het bovengenoemde decreet onregelmatig is,
ten deze oordeelt dat een antwoord op
die vraag niet nodig is voor de beslissing; dat immers, zelfs al zou het Arbitragehof het tweede middel van de belastingschuldige gegrond bevinden, het bezwaarschrift dan nog in elk geval als
niet gegrond zou moeten worden verworpen; (dat immers) de minister van het
Waalse Gewest, in zijn omzendbrief van
24 november 1983 houdende de begroting
voor 1984 van de gemeenten van het
Waalse Gewest die geen bijzonder taalstelsel bezitten, de gemeenten gemachtigd had om het toepassingsgebied van
de belasting op de agentschappen voor
weddenschappen uit te breiden tot de
agentschappen die weddenschappen aannemen voor de in Belgie gelopen paardenwedrennen; dat de genoemde minister van het Waalse Gewest, nadat hij het
vraagstuk van de wettigheid van die belasting heeft doen onderzoeken, in een
schrijven van 17 december 1984 die
machtiging heeft bevestigd en de betrokken toezichthoudende overheden heeft
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aangezocht om de hen voorgelegde gemeentelijke belastingverordeningen goed
te keuren, indien ze voldeden aan de
voorschriften van de omzendbrief van 24
november 1983; (... ) dat artikel 74 van het
koninklijk besluit van 23 november 1965
houdende het Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen " de gemeenten , machtigt om
een belasting te heffen op de agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen toegelaten in het kader
van artikel 66 (...) "; dat artikel 66 zowel
de in het buitenland gelopen paardenwedrennen en de daarvoor aangegane
weddenschappen onderwerpt aan de toelating van de minister van Financien of
diens afgevaardigde; dat derhalve moet
worden vastgesteld dat het middel velgens hetwelk artikel 74 van de met de
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen is geschonden, niet gegrond
is »,

terwijl, eerste onderdeel, artikel 2 van
voornoemd decreet van 29 juni 1985 van
de Waalse Gewestraad, waarbij een
nieuw artikel 74bis is ingevoegd in het
Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen, krachtens artikel 3 van dat decreet pas in werking treedt met ingang van 1 januari
1985; voornoemd artikel 74bis de gemeenten dus niet kan machtigen om in
verordeningen die dagtekenen van v66r
1 januari 1985 belastingen in te voeren
op agentschappen die weddenschappen
verzamelen op de in Belgie buiten het
Waalse Gewest gelopen paardenwedrennen; de beslissing bijgevolg, nu ze de
wettigheid van een gemeentelijke belastingverordening van v66r 1 januari 1985
grondt op artikel 2 van voormeld decreet
van 29 juni 1985 van de Waalse Gewestraad, artikel 3 van dat decreet schendt
en het in artikel 2 van het Burgerlijke
Wetboek vervatte algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechtsnormen
niet terugwerken, miskent;
tweede onderdeel, de gemeenteverordeningen krachtens artikel 107 van de
Grondwet aileen mogen worden toegepast in zoverre zij met de wetten overeenstemmen; artikel 74 van het Wetboek
van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen bepaalt dat de
gemeenten in welke vorm ook geen belastingen mogen heffen op de in titel III
van dat wetboek bedoelde spelen en
weddenschappen, tenzij het een belasting is op de agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen, toegelaten in het kader van artikel 66 van
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dat wetboek; tot de spelen en weddenschappen bedoeld in titel III van dat wethoek onder meer behoren, enerzijds, de
onderlinge weddenschappen en de weddenschappen bij notering op de in Belgie
gelopen paardenwedrennen, anderzijds,
de weddenschappen op de in het buitenland plaatsvindende paardenwedrennen;
naar luid van artikel 66, § 2, 1", van dat
wetboek de aanneming van de onderlinge weddenschappen op de in Belgie
plaatsvindende paardenwedrennen voorbehouden is voor de inrichter van de
koers waarop de weddenschap wordt
aangegaan; de inrichter nochtans zowel
binnen als buiten de omheining van de
renbaan de onderlinge weddenschap
rechtstreeks of via tussenpersonen die
voor zijn rekening optreden, mag aannemen (artikel 67, § 1, van het wetboek en
artikel 44, tweede lid, b en d, van het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende
de algemene verordeningen betreffende
de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen); artikel 66, § 2, 3",
van dat wetboek daarentegen bepaalt dat
de aanneming van weddenschappen met
verdeling, hetzij volgens de resultaten
van << onderlinge » weddenschappen aangenomen binnen de omheining der renbanen, hetzij volgens een conventionele
notering waarnaar de partijen verwijzen,
in verband met de paardenwedrennen
die in het buitenland plaatsvinden, voorbehouden is voor << de exploitanten van
de daartoe toegelaten agentschappen »;
uit het onderling verband van die bepalingen volgt dat << de agentschappen voor
weddenschappen op paardenwedrennen
toegelaten in het kader van artikel 66 >>,
waarop een gemeentebelasting mag worden geheven, enkel de agentschappen
zijn die wedrennen aannemen op de in
het buitenland gelopen paardenwedrennen en die daartoe moeten gemachtigd
zijn en niet de agentschappen die voor
rekening van de inrichters van die wedrennen weddenschappen aannemen op
de in Belgie gelopen paardenwedrennen
en die daartoe geen machtiging behoeven; de Waalse Gewestraad niet bevoegd
is om die bepalingen te wijzigen; de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 immers overeenkomstig artikel 107 quater van de
Grondwet aan de gewesten, wat de ondergeschikte besturen betreft, enkel de
bevoegdheden bedoeld in de artikelen 6,
§ 1, VIII, en 7 van die wet heeft overgedragen; hierin niet begrepen is de bevoegdheid om de wettelijke perken van
de belastingbevoegdheid van de provincies en de gemeenten vast te stellen; ar-
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tikel 13 van de gewone wet tot hervorming der instellingen van 9 augustus
1980 aan de gewesten het recht geeft om
<< de belastbare materie, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen » van de
krachtens artikel 10, § 1, van die wet teruggestorte belastingen en heffingen te
wijzigen; die belastingen en heffingen
onder meer de belasting op de spelen en
onderlinge weddenschappen omvatten,
maar niet de gemeente- of provinciebelastingen op de agentschappen voor weddenschappen; de Waalse Gewestraad dus
niet op grond van die bepaling bevoegd
is om de wettelijke regels betreffende de
heffing van die belastingen te wijzigen;
de beslissing bijgevolg, nu ze de wettigheid van de belastingverordening van
verweerster, waarin een belasting wordt
geheven op de agentschappen voor paardenwedrennen die alleen weddenschappen op de in Belgie gehouden wedrennen verzamelen, grondt op artikel 2 van
bovenvermeld decreet van 29 juni 1985
van de Waalse Gewestraad, de artikelen
107, 107quater van de Grondwet, 66, 74
van het Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen, 6, inzonderheid § 1, VIII, 7 van de
bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, 10, § 1, en 13
van de gewone wet tot hervorming der
instellingen van 9 augustus 1980 schendt;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de beslissing,
zoals uit de vermeldingen ervan
blijkt, uitspraak doet over de bezwaren van eiser tegen de aanslagen
die ter uitvoering van een verordening van 23 februari 1984 van verweerster voor het aanslagjaar 1985
te zijnen name zijn gevestigd in de
belasting op de agentschappen voor
de weddenschappen op de buiten
het W aalse Gewest gelopen paardenwedrennen; dat artikel 1 van die
verordening bepaalt dat voor de
aanslagjaren 1984 tot 1988 een directe en jaarlijkse gemeentebelasting wordt geheven op de agentschappen voor weddenschappen op
paardenwedrennen, met uitzondering van die agentschappen welke
uitsluitend weddenschappen op de
in het W aalse Gewest gelopen wedrennen aannemen;
Overwegende dat de beslissing in
dat verband erop wijst dat de be-
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twiste aanslag, nu ze betrekking
heeft op het aanslagjaar 1985, in
overeenstemming is met artikel
74bis van het Wetboek van de met
de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen, dat in dat wethoek is ingevoegd door het decreet
van 29 juni 1985 van de Waalse Gewestraad en naar luid waarvan, in
afwijking van artikel 74 van dat
wetboek, de provincies en de gemeenten van het Waalse Gewest
een belasting mogen heffen op de
agentschappen die de weddenschappen op de buiten het Waalse Gewest
plaatshebbende paardenwedrennen
verzamelen;
Dat artikel 3 van genoemd decreet
bepaalt dat artikel 2, waarbij bovenvermeld artikel 74bis wordt ingevoegd, geldt met ingang van 1 januari 1985;
Overwegende dat verweerster op
23 februari 1984, datum van de verordening, niet bevoegd was om de litigieuze belasting te heffen; dat de
bestendige deputatie nochtans, door
die verordening toe te passen voor
het aanslagjaar 1985, dus voor een
aanslagjaar waarvoor krachtens
voormeld artikel 74bis een belasting
kon worden geheven, aan dat decreet van de Waalse Gewestraad
geen terugwerkende kracht heeft
verleend;
Dat het eerste onderdeel niet kan
worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat dit onderdeel in
feite betoogt dat de Waalse Gewestraad noch op grond van de artikelen
6, § 1, VIII, en 7 van de bijzondere
wet tot hervorming der instellingen
van 8 augustus 1980, noch op grond
van artikel 13 van de gewone wet
tot hervorming der instellingen van
9 augustus 1980 bevoegd was een
bepaling zoals artikel 74bis van het
Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen in te voegen;
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Overwegende dat de voorziening
derhalve de vraag opwerpt of het
decreet van 29 juni 1985 van de
Waalse
Gewestraad
de
regels
schendt die krachtens de Grondwet
door de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 en door de gewone wet tot
hervorming der instellingen van 9
augustus 1980 zijn vastgesteld voor
het bepalen van de onderscheiden
bevoegdheden van de Staat en de
gewesten;
Dat krachtens artikel 15 van de
wet van 28 juni 1983 het Arbitragehof, bij wijze van prejudiciele beslissing, uitspraak moet doen over die
vraag en het Hof van Cassatie verplicht is de prejudicii:He vraag aan
dat Hof voor te leggen;

Om die redenen, schort de uitspraak op tot het Arbitragehof, bij
wijze van prejudicii:He beslissing,
uitspraak zal hebben gedaan over
de volgende vraag : « Is het decreet
van 29 juni 1985 van de Waalse Gewestraad tot wijziging, wat het
Waalse Gewest betreft, van het Wet·
boek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen,
inzake belasting op de spelen en de
weddenschappen, in strijd met de
regels die krachtens de Grondwet
door de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 en door de gewone wet tot
hervorming der instellingen van 9
augustus 1980 zijn vastgesteld voor
het bepalen van de onderscheiden
bevoegdheid van de Staat en de gewesten? »; houdt de kosten aan.
11 juni 1987 - 1• kamer - Voorzitter :
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Kirkpatrick.

1403

HOF VAN CASSATIE

Nr. 620
Nr. 620

1e

KAMER -

11 juni 1987

RECHTBANKEN

ZAAK GEDURENDE
MEER DAN ZES MAANDEN IN BERAAD GEHOUDEN - ON'ITREKKING 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).

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE BRUSSEL IN ZAKE SONIM N.V.
T. NOUVEAU STUDIO P.V.B.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8005)

HET HOF; - Gelet op het op 29
april 1987 door de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel ter griffie van het Hof neergelegde verzoekschrift, dat ertoe strekt
de zaak met algemeen rolnummer
2107/86 te onttrekken aan mevr. Maquet, rechter in de Rechtbank van
Koophandel te Brussel, en aan de
heren Jeanmart en Janfils, rechters
in handelszaken in die rechtbank;
Overwegende dat het verzoekschrift hierop gegrond is dat de
voornoemde rechters gedurende
meer dan zes maanden hebben verzuimd de zaak te berechten die ze
in beraad hadden gehouden;
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
Nota arrest nr. 620:
(1} Cass., 26 feb. 1987, A.R. nr. 7919, supra,
nr. 384 en 29 mei 1987, A.R. nr. 5781, supra,
nr. 587.

slaan, blijkt dat de hierboven genoemde rechters gedurende meer
dan zes maanden verzuimd hebben
de bovengenoemde zaak te berechten, ofschoon ze haar in beraad genomen hadden; dat het belang van
een goede rechtsbedeling gebiedt
dat de berechting van het geschil
niet langer wordt uitgesteld;

Om die redenen, onttrekt de zaak
met algemeen rolnummer 2107/86
aan mevr. Maquet, rechter in de
Rechtbank van Koophandel te Brussel, en a an de heren J eanmart en
Janfils, rechters in handelszaken in
die rechtbank; verwijst de zaak naar
de andere samengestelde Rechtbank
van Koophandel te Brussel; laat de
kosten ten laste van de Staat.
11 juni 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 zeven arresten in dezelfde zin gewezen tot onttrekking van andere
zaken aan dezelfde magistraat.

Nr. 621
1•

KAMER -

12 juni 1987

KOOPHANDEL, KOOPMAN -

DADEN
VAN KOOPHANDEL- MANUFACTUUR- OF FABRIEKSONDERNEMING - VERWERKING DIE
NORMAAL BIJ DE LANDBOUWBEDRIJVEN BEHOORT - BEGRIP.

Met de normaal bij de landbouwbedrijven behorende verwerking die niet als
daad van koophandel kan worden aangemerkt, bedoelt art. 2, vierde lid, Kh.
de verwerking, door de exploitant zelf,
van voortbrengselen van zijn eigen
landbouwbedrijf (1).
Nota arrest nr. 621 :
(1} Cfr. Cass., 24 dec. 1953 (A.C., 1954, 300};
22 okt. 1965 (R. W., 1966-67, 943}.
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(JOICE & HILL BELGIUM N.V.
T. VAN DEN BERK, BOTJE}
ARREST

(A.R. nr. 5284)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 juni 1984 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1, 2 van
boek I, titel I, van het Wetboek van
Koophandel, gewijzigd bij de wetten van
15 december 1872 en 3 juli 1956, 3, 4, 42
van de bij koninklijk besluit van 20 juli
1964 gecoordineerde wetten betreffende
het handelsregister, 1, 2, 1°, van boek III,
titel VIII, afdeling III, van het Burgerlijk
Wetboek, gewijzigd bij de wet van 4 november 1969, en van het algemeen
rechtsbeginsel van de eerbied voor de
rechten van de verdediging,
doordat het arrest de door de verweerders tegen eiseres ingestelde vordering
tot betaling van een som van 95.625
frank wegens minder inkomen bij de exploitatie van een verkoopcontract van
6.750 legpoeljen ontvankelijk verklaart
op grond : dat uit de aard van het geschil
zelf blijkt dat de bedrijvigheid van verweerder bestond in het voederen en verzorgen in haar bedrijf van de bij eiseres
aangekochte legkippen en dit voor de opbrengst van de legproduktie en de verkoop van de kippen zelf na de normale
produktieperiode; dat dit op zich zelf behoort tot de opbrengst van de kleinveeteelt, die zelf normaal bij de landbouwbedrijven behoort; dat luidens artikel 2,
1°, van de wet van 4 november 1969 de
pachtwetgeving niet van toepassing is op
de huur van onroerende goederen die gebruikt worden voor industrii:!le vetmesting of industriele fokkerij, onafhankelijk van elk landbouwbedrijf; dat deze
uitzondering echter beperkt is tot de
huur en niet betekent dat het houden
van pluimvee voor de leg, zelfs op grote
schaal, geen kleinveeteelt zou zijn, doch
een handelszaak in deze zin dat de
inschrijving in het handelsregister ervoor vereist is; dat zelfs, indien bij de exploitatie ook objectieve daden van koophandel gesteld worden, de exploitant
geen handelaar wordt die verplicht is tot
inschrijving in het handelsregister; dat,
volgens de administraties van financien
(voor B.T.W. en persoonsbelasting), van
economische zaken en van landbouw, de-

Nr. 621

ze bedrijven tot de landbouwsector behoren waarvoor geen inschrijving in het
handelsregister vereist wordt en waarop
de strafrechtelijke bepalingen volgens
artikel 44 van de gecoordineerde wetten
betreffende het handelsregister niet toepasselijk zijn; dat, bij afwezigheid van
de verplichting tot inschrijving, de niettoelaatbaarheid van de eis niet kan worden ingeroepen,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest ten
onrechte beslist dat de activiteit van verweerster, die erin bestond leghennen van
eiseres te kopen, deze op batterijen te
fokken met bij derden aangekocht voedsel om de eieren en na de legperiode ook
de leghennen dan voort te verkopen,
geen handelsactiviteit is daar het kleinveeteelt betreft die normaal bij de landbouwbedrijven behoort en de uitzondering door de pachtwetgeving voor industriele fokkerij onafhankelijk van een
landbouwbedrijf voorzien, beperkt is tot
de huur en niet betekent dat het houden
van pluimvee voor de leg op grote schaal
geen kleinveeteelt zou zijn; immers het
kweken van leghennen die aangekocht
worden, op batterijen gehouden worden
zonder ooit buiten te komen, die gevoed
worden met bij derden aangekocht voedsel, om de eieren en de hennen met
winst te verkopen, geen enkel verband
heeft met de exploitatie van de grond als
landbouwbedrijf en het arrest geen enkele andere landbouwactiviteit van verweerster vermeldt, zodat de activiteit
van verweerster geenszins bij enige
landbouwactiviteit van harentwege behoorde en er geen exploitatie van de
grond aan te pas kwam; dientengevolge
verweerster wei daden van koophandel
stelde door het drijven van een industriele fokkerij (schending van de artikelen 1, 2, vierde lid, van boek I, titel I, van
het Wetboek van Koophandel); het feit
dat de uitzondering voor industriele fokkerij, onafhankelijk van elk landbouwbedrijf door de pachtwetgeving enkel voorzien is voor huurcontracten, vreemd is
aan het bepalen of, krachtens de bepalingen van het Wetboek van Koophandel,
de handelsactiviteit van verweerster en
industriele fokkerij, onafhankelijk van
elk landbouwbedrijf, een handelsactiviteit is, daar zij niet normaal tot enig
landbouwbedrijf behoort (schending van
de artikelen 1, 2, vierde lid, van boek I,
titel I, van het Wetboek van Koophandel,
1, 2, 1°, van de wet van 4 november 1969);
de motieven van het arrest, die enerzijds
stellen dat de bedrijvigheid van verweerster geen handelsactiviteit is, omdat ze
normaal bij de landbouwbedrijven be-
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hoort, en anderzijds oordelen dat de uitzondering van industrii:He fokkerij, los
van elk landbouwbedrijf, beperkt is tot
de huurcontracten, duister, tegenstrijdig
en dubbelzinnig zijn (schending van artikel 97 van de Grondwet); het arrest ten
onrechte beslist dat de vordering van
verweerster, ook al was zij niet ingeschreven in het handelsregister, ontvankelijk was (schending van artikel 42 van
het koninklijk besluit van 20 juli 1964);

tweede onderdeel, eiseres in haar appelconclusies aanbood met aile middelen
rechtens, getuigen inbegrepen, het bewijs te leveren van de feiten dat verweerster de kippen die zij bij eiseres gekocht had, kweekte met aangekocht
voedsel, ze vetmestte op batterijen en ze
na de legtijd als soepkippen verkocht
met de bedoeling winst te maken; deze
ten bewijze aangeboden feiten slaan op
de verschillende manieren waarop aan
veeteelt kan worden gedaan, namelijk
behorend bij een landbouwbedrijf; het
arrest, door dit bewijsaanbod niet toe te
staan zonder over deze feiten te statueren, zijn beslissing niet wettig verantwoordt daar, in de door eiseres ten bewijze aangeboden omstandigheden, verweerster geen activiteit uitoefent die bij
een landbouwbedrijf behoort (schending
van de artikelen 1, 2, vierde lid, van
hoek I, titel I, van het Wetboek van
Koophandel); daarbij het arrest, door het
gedane bewijsaanbod te negeren en aan
eiseres niet toe te staan het bewijs dezer
feiten te leveren, de rechten van de verdediging miskent (schending van het algemeen rechtsbeginsel); het niet duidelijk is waarom het arrest het door
eiseres gedane bewijsaanbod verwerpt,
namelijk omdat de feiten op zich zelf
niet voor bewijs vatbaar waren of omdat,
zelfs bewezen, ze niet de handelsactiviteiten betroffen, zodat de motivering
dubbelzinnig en duister is (schending
van artikel 97 van de Grondwet),
derde onderdeel, de kwestie te weten
of verweerster door kippen van eiseres
te kopen, deze op batterijen groat te
brengen met bij derden aangekocht voedsel, de eiseren en de kippen na de legperiode te verkopen, al dan niet daden van
koophandel stelde ten titel van gewoon
beroep, hoofdzakelijk of bijkomend, uitsluitend bepaald wordt in toepassing van
de artikelen 1 en 2 van hoek I, titel I,
van het Wetboek van Koophandel; de
pachtwetgeving, de handelsregisterwet
noch de richtlijnen van de administratie
van financien desaangaande bepalend
zijn (schending van de artikelen 1, 2 van

1405

boek I, titel I, van het Wetboek van
Koophandel, 1, 2, 1°, van de wet van 4
november 1969, 3 en 4 van het koninklijk
besluit van 20 juli 1964) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest geen
landbouwbedrijf van de verweerders
vermeldt, doch integendeel vaststelt
« dat de bedrijvigheid van eerste
(verweerster) bestond in het voederen en verzorgen in haar bedrijf van
de bij (eiseres) aangekochte legkippen en dit voor de opbrengst van de
legproduktie en de verkoop van de
kippen zelf na de normale produktieperiode »;
Overwegende dat artikel 1 van het
koninklijk besluit van 20 juli 1964
tot coordinering van de wetten betreffende het handelsregister voorschrijft dat ieder handelaar wordt
ingeschreven in het handelsregister;
Dat artikel 1 van het Wetboek van
Koophandel bepaalt dat « kooplieden zijn, zij die daden uitoefenen,
bij de wet daden van koophandel genoemd, en daarvan, hoofdzakelijk of
aanvullend, hun gewoon beroep rnaken»;
Dat in artikel 2, eerste en tweede
lid, als daad van koophandel worden
aangemerkt: « Elke aankoop van
(... ) koopwaren om ze weder te verkopen (... ); elke verkoop (...) die het
gevolg is van zodanige aankoop
(... ) »; dat artikel 2, vierde lid, nog
als daad van koophandel aanmerkt:
« Elke manufactuur- of fabrieksonderneming, zelfs wanneer de ondernemer slechts de voortbrengselen
van zijn eigen zaak verwerkt en
voor zover het geen verwerking betreft die normaal bij de landbouwbedrijven behoort »;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat verweerster niet hoefde ingeschreven te zijn in het handelsregister, nu haar bedrijvigheid « op
zichzelf behoort tot de opbrengst
van een kleinveeteelt die zelf normaal bij de landbouwbedrijven behoort »;
Overwegende dat, zou het ten deze om een « manufactuur- of fa-
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brieksonderneming » gaan, dan nog
de laatste zinsnede van artikel 2,
vierde lid, geen toepassing krijgt;
dat immers het arrest niet vaststelt
dat de kippen gevoederd werden
met voortbrengselen van een eigen
door verweerster, aileen of samen
met verweerder, geexploiteerd landbouwbedrijf;
Dat het arrest, door te beslissen
dat generlei kleinveeteelt als daad
van koophandel kan worden aangemerkt omdat kleinveeteelt « zelf
normaal bij de landbouwbedrijven
behoort », artikel 2, vierde lid, van
het Wetboek van Koophandel
schendt en het onderdeel in zoverre
gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het bestreden arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
12 juni 1987 - 1' kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 622
1'

KAMER -

12 juni 1987

1° MAATSCHAPPELIJK
O.C.M.W. - O.C.M.W.-WET

WELZIJN,

VAN 8 JULI 1976
VERVANGING VAN DE VROEGER VAN
KRACHT ZIJNDE WETTEN EN BESLUITEN TER
ZAKE - ART. 149 VAN DE WET - DRAAGWIJDTE.

2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
-
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BURGERLIJKE ZAKEN -

WERKING IN DE

TIJD- OPEENVOLGING VAN WETTEN- ONMIDDELLIJKE WERKING VAN DE NIEUWE WET
- DRAAGWIJDTE.

lo De bepaling van art. 149 O.C.M. W.-wet

brengt mee dat de bepalingen van de
wet en/of de ter uitvoering ervan genamen besluiten onmiddellijke werking
hebben vanaf de dag dat zij krachtens
art. 151 van kracht geworden zijn.
2° De wet die een vroegere wet vervangt

en onmiddellijke werking heeft en derhalve onmiddellijk toepasselijk is niet
alleen op feiten die zich voordoen na
het in werking treden van de nieuwe
wet, maar ook op na die inwerkingtreding ontstane rechtsgevolgen van voordien voorgevallen feiten, tast geen
rechtsverhoudingen aan die v66r haar
inwerkingtreding definitief waren ontstaan (1).

(LEJON T. O.C.M.W. VAN EN TE LINT,
NAUWELAERTS)
ARREST

(A.R. nr. 5299)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 oktober 1985 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 6, 1131,
1133, 1134, 1215, 1235, 1319, 1320, 1322,
1377, 1902, 2028 van het Burgerlijk Wethoek, 16, 17, eerste lid, van de wet van 2
april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de commissies van openbare onderstand, gewijzigd bij de wet van 9 juli 1971, en 99, § 1,
van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan eerste verweerder de som te betalen van 208.784 frank, op grond dat: de
oorspronkelijke vordering van eerste verweerder in feite gebaseerd is op de steun
die door de Commissie van Openbare
Onderstand van Lint verleend was aan
het gezin Nauwelaers-Lejon, en op betalingen die door haar voor het gezin ge(1) Cass., 14 april 1967 (A.C., 1967, 984); VAN
W., Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, biz. 66, nr. 23, Standaard, 1969.

GERVEN
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daan waren (...); eiseres klaarblijkelijk in
rechte steunt op de artikelen 1902, 1251
en 2028 van het Burgerlijk Wetboek; eiseres aanvoert dat zij hulpbehoevend
was en dat eerste verweerder handelde
op eigen initiatief en terecht steun verleende die niet vatbaar is voor terugvordering; eiseres op 24 oktober 1967 een
verklaring ondertekende waarbij zij beloofde de sommen die haar door de commissie van openbare onderstand werden
toegekend (die, naar niet wordt betwist,
in totaal 15.000 frank beliepen), terug te
betalen; het bedrag van 20.097 frank
haar werd uitbetaald ingevolge haar verzoek om terugvorderbare steun te bekomen; eerste verweerder uit humanitaire
overwegingen en in het belang van de
kinderen aan de eigenaar de huurgelden
voor de waning van februari 1972 tot
maart 1976 betaalde in de plaats van eiseres, die trouwens zelf bij vonnis van
de vrederecl:ter te Kontich van 18 september 1973 veroordeeld was om de op
het ogenblik verschuldigde huur te betalen; eerste verweerder betalingen verrichtte aan de N.V. Igao, de N.V. Internete en de S.V. Pidpa, omdat zij zich borg
had gesteld voor de schuldvorderingen
van deze maatschappijen op eiseres ingevolge levering van gas, elektriciteit en
water; niet aileen uit niets blijkt dat het
ooit de bedoeling van eerste verweerder
geweest is « zuivere liberaliteiten of niet
terugvorderbare steun » te verlenen,
maar dat het tegendeel onomstotelijk af
te leiden valt uit de neergelegde stukken
en de ingestelde procedure,

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar verweer niet steunde op de artikelen 1902, 1251 en 2028 van het Burgerlijk
Wetboek, die de lening, de subrogatie en
de borgtocht betreffen, maar integendeel
op het feit dat eerste verweerder zich
van zijn wettelijke taak van steunverlening gekweten had en het om niet terugvorderbare voorschotten en liberaliteiten
ging, zodat het arrest de bewijskracht
van de akte van hager beroep en van de
conclusies van eiseres miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de onderstandskosten, door eerste verweerder gemaakt bij
de uitvoering van zijn wettelijke opdracht ten gunste van al of niet behoeftige personen, krachtens een eigen recht,
van de ondersteunde persoon kunnen teruggevorderd worden indien de ondersteunde persoon niet behoeftig was op
het ogenblik van de steunverlening; eiseres in haar akte van hager beroep uit-
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drukkelijk staande hield dat zij, toen zij
15.000 frank steun in 1967 ontving, alsdan over niet de minste inkomsten beschikte en de eerste rechter verder ten
onrechte beslist had dat zij een zekere
welstand had, door geen rekening te
houden met het feit dat latere inkomsten
dienden gespreid over vier personen, namelijk eiseres en haar drie kinderen (zie
akte van hoger beroep van eiseres, bladzijde 2, !eden 4 en 5}; eiseres dit verweer
herhaalde in haar appelconclusie (bladzijde 1, sub « ten grande >>, !eden 2 tot 4,
en bladzijde 2, leden 1 tot 5 en 10}; dientengevolge het arrest, door zich over de. ze voorwaarde niet uit te spreken en niet
vast te stellen dat eiseres, toen de steun
haar verstrekt werd, niet behoeftig was
of voldoende inkomsten had, zijn beslissing niet wettelijk verantwoordt (schending van de artikelen 16, 17, eerste lid,
van de wet van 2 april 1965, § 1, van de
wet van 8 juli 1976, 1235 en 1377 van het
Burgerlijk Wetboek); deze bepalingen
van administratief recht, die de terugvordering van verleende steun beperken,
van openbare orde en dwingend zijn, zodat noch het feit dat eiseres zich verbonden heeft om de steun terug te betalen
(schending van de artikelen 16, 17, eerste
lid, van de wet van 2 april 1965, 99, § 1,
van de wet van 8 juli 1976, 6, 1131, 1133,
1134, 1235 en 1377 van het Burgerlijk
Wetboek), noch de burgerrechtelijke bepalingen betreffende lening, borgtocht of
solidariteit aan deze voorwaarde afbreuk
doen (schending van de artikelen 1251,
1902 en 2026 van het Burgerlijk Wethoek); het arrest evenmin wettelijk is gemotiveerd, daar niet kan worden uitgemaakt of er geoordeeld wordt dat eiseres, toen de steun haar verleend werd,
niet behoeftig was of over voldoende inkomsten beschikte, zodat de steun terugvorderbaar was, ofwel dat die voorwaarde niet vereist was, zodat de bestreden
beslissing steunt op onvolledige, twijfelachtige en tegenstrijdige motieven en
onvoldoende op dit verweer antwoordt
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
derde onderdeel, het arrest niet vaststelt dat eiseres, toen zij in terugbetaling
gedagvaard werd en bij de uitspraak van
de rechter, niet meer behoeftig was of
over voldoende inkomsten beschikte om
de destijds genoten steun terug te betalen; nu eiseres staande hield dat zij over
geen voldoende inkomsten beschikte (zie
akte van hager beroep, bladzijde 2, lid 5},
het arrest, door zich over die voorwaarde
niet uit te spreken en niet vast te stellen
dat eiseres alsdan niet meer behoeftig
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was of over voldoende inkomsten beschikte, zijn beslissing niet wettelijk verantwoordt (schending van de artikelen
16, 17, eerste lid, van de wet van.2 april
1965, 99, § 1, van de wet 8 juli 1976, 1235
en 1377 van het Burgerlijk Wetboek); deze bepalingen van administratief recht,
die de terugvordering van verleende
steun beperken, van openbare orde en
dwingend zijn, zodat noch het feit dat eiseres zich verbonden heeft om de steun
terug te betalen (schending van de artikelen 16, 17, eerste lid, van de wet van 2
april 1965, 99, § 1, van de wet van 8 juli
1976, 6, 1131, 1133, 1134, 1235 en 1377 van
het Burgerlijk Wetboek), noch de burgerrechtelijke bepalingen betreffende lening, borgtocht of solidariteit aan deze
voorwaarde afbreuk doen (schending van
de artikelen 1251, 1902 en 2026 van het
Burgerlijk Wetboek); het arrest evenmin
wettelijk gemotiveerd is daar niet kan
uitgemaakt worden of er geoordeeld
wordt dat eiseres, toen zij gedagvaard
werd en toen de rechter uitsprak, niet
meer behoeftig was of over voldoende inkomsten beschikte, zodat de steun terugvorderbaar was, ofwel dat die voorwaarde niet vereist was; zodat de bestreden
beslissing steunt op onvolledige twijfelachtige en tegenstrijdige motieven en
onvoldoende op dit verweer antwoordt
(schending van artikel 97 van de Grandwet):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, na te
hebben uiteengezet waarop de vordering van eerste verweerder in feite steunde, voorts vermeldt : « in
rechte steunt (eiseres) klaarblijkelijk op artikelen 1902, 1251 en 2028
van het Burgerlijk Wetboek »;
Dat uit de context duidelijk blijkt
dat het arrest in werkelijkheid de
rechtsgrond van de door eerste verweerder en niet door eiseres ingestelde vordering bedoelt, nu het
eveneens vermeldt : « in hoger beroep voert (eiseres) aan dat zij
hulpbehoevend was en dat (eerste
verweerder) handelde op eigen
initiatief en terecht steun verleende
die niet vatbaar is voor terugvordering »;
Dat het om een verschrijving gaat
en het Hof bevoegd is die te verbeteren;
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Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede en het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 17 van
de wet van 2 april 1965 betreffende
het ten laste nemen van de steun
verleend door de commissies van
openbare onderstand bepaalde dat
door een commissie bij de uitvoering van haar wettelijke opdracht
ten gunste van al dan niet behoeftige personen gemaakte onderstandskosten verhaald worden op de ondersteunde personen; dat dit verhaal
aan geen enkele wettelijke beperking of bijzondere voorwaarde onderworpen was;
Dat de terugbetaling door particulieren van de kosten van maatschappelijke dienstverlening naderhand
geregeld werd door de bepalingen
van hoofdstuk VII van de organieke
wet van 8 juli 1976 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Dat het bij die bepalingen aan het
O.C.M.W. toegekende recht van terugvordering ten laste van de begunstigde zelf, behoudens de in artikel 99 ten aanzien van verleende
voorschotten getroffen regeling, beperkt is tot het geval van vrijwillig
onjuiste of onvolledige aangifte vanwege die begunstigde;
Overwegende dat artikel 149 van
de wet van 8 juli 1976 bepaalt dat
vanaf de dag waarop de bepalingen
van die wet en/of van de ter uitvoering daarvan genomen besluiten in
werking treden, de wetten en besluiten, die vroeger van kracht waren,
niet meer bindend zullen zijn in zaken die door die wet en haar uitvoeringsbesluiten zijn geregeld;
Dat, krachtens artikel 151, tweede
lid, van de wet van 8 juli 1976, de
bepalingen van hoofdstuk VII betreffende de terugbetaling door particulieren van de kosten van maatschappelijke dienstverlening uitwerking hebben vanaf de dag van de
installatie van de raad voor maatschappelijk welzijn volgend op de
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gemeenteraadsverkiezingen van 10
oktober 1976, dit is op 1 april 1977;
Dat sedert die datum artikel 17
van de wet van 2 april 1965 opgeheven is en voormeld hoofdstuk VII
van de nieuwe wet toepasselijk is,
behoudens de v66r haar inwerkingtreding definitief ontstane verplichtingen tot. terugbetaling;
Overwegende dat uit het bestreden arrest en de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat de geldelijke steun ten bedrage
van 15.000 frank en 20.097 frank aan
eiseres respectievelijk in 1967 en
1972 werd toegekend; dat het arrest,
wat die eerste som betreft, vaststelt
dat eiseres « op 24 oktober 1967 een
verklaring ondertekende waarbij zij
beloofde de sommen die haar (...)
werden toegekend, terug te betalen » en, wat de tweede som betreft,
« dat het bedrag van 20.097 frank
(aan eiseres) werd uitbetaald ingevolge haar verzoek om terugvorderbare steun te bekomen »;
Dat de nieuwe wet aan die definitief v66r haar inwerkingtreding ontstane verplichting van eiseres tot terugbetaling van voormelde sommen
niets afdoet;
Dat de redengeving van het arrest
aan het voorschrift van artikel 97
van de Grondwet voldoet;
Overwegende dat, wat de andere
gevorderde bedragen betreft, het arrest vaststelt dat « (eerste verweerder) uit humanitaire overwegingen
en in het belang van de kinderen
aan de eigenaar de huurgelden voor
de woning van februari 1972 tot
maart 1976 betaalde in de plaats
van (eiseres) »; dat « (eerste verweerder) betalingen verrichtte aan
de N.V. Igao, de N.V. Internete en
de S.V. Pidpa, omdat (hij) zich borg
had gesteld voor de schuldvorderingen van deze maatschappijen op (eiseres) ingevolge levering van gas,
elektriciteit en water »;
Dat de terugvordering van die bedragen ingewilligd wordt op grond
van de enkele overweging « dat niet
aileen uit niets blijkt dat het ooit de

bedoeling van (eerste verweerder)
geweest is " zuivere liberaliteiten of
niet terugvorderbare steun " te verlenen, maar dat het tegendeel onomstotelijk af te leiden valt uit de neergelegde stukken en de ingestelde
procedure »;
Dat die redengeving aan de nieuwe wet moet worden getoetst; dat
het arrest de beslissing, wat dit deel
van de vordering van eerste verweerder betreft, niet naar recht verantwoordt;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiseres
veroordeelt, behalve wat de som van
35.097 frank en de gerechtelijke interesten op die som betreft; verklaart het arrest bindend voor tweede verweerder; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
12 juni 1987 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Mahillon, afdelingsGelijkluidende conclusie
voorzitter van de h. D'Hoore, advocaat-generaal Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 623
1e

KAMER -

12 juni 1987

1° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL) - TUCHT - ARCHITECTENWET, ARTT. 24, § 1, TWEEDE LID, EN
DRAAGWIJDTE.

32 -

2° RECHT

VAN

VERDEDIGING

TUCHTZAKEN - ORDE VAN ARCHITECTEN ARCHITECTENWET, ARTT 24, § 1, TWEEDE LID,
EN 32.
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3° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - ORDE VAN· ARCHITECTEN TUCHT ARCHITECTENWET,
ARTT. 24, § 1, TWEEDE LID, EN 32.

4° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER-

MING VAN DE TITEL) - TUCHT VERTEGENWOORDIGING DOOR EEN ADVOCAAT VOOR DE RADEN VAN DE ORDE.
5° RECHT
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VAN

VERDEDIGING

TUCHTZAKEN - ARCHITECTENWET, ARTT. 24,
§§ 1, TWEEDE LID, EN 3, EN 32 - VERTEGENWOORDIGING DOOR EEN ADVOCAAT VOOR DE
RADEN VAN DE ORDE.

6° ADVOCAAT -

VERTEGENWOORDIGING
VAN EEN ARCHITECT VOOR DE RADEN VAN
DE ORDE VAN ARCHITECTEN.

1°, 2° en 3° Uit de artt. 24, § 1, tweede lid,

en 32 Architectenwet van 26 juni 1963,
luidPns welke de architect voor de raderJ ·7an dP Orde van Architecten zijn
verweermiddelen mondeling of schriftelijk mag doen gelden, volgt dat een
beslissing van de raden van de Orde
op tegenspraak kan gewezen zijn als
de architect, nadat hij in de gelegenheid is gesteld in persoon voor de raden te verschijnen, niet in persoon is
verschenen, maar zijn verweer schriftelijk heeft voorgedragen; noch het
recht van verdediging, noch het in art.
6.1 Europees Verdrag Rechten van de
Mens gewaarborgd recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak vereisen dat de architect in persoon door de
raden van de Orde wordt gehoord indien hij zijn verdediging anderszins
kan voeren.
4°, 5° en 6° Noch de artt. 24, §§ 1, tweede

lid, en 3, en 32 Architectenwet 26 juni
1963, noch enig ter zake toepasselijk
rechtsbeginsel staan eraan in de weg
dat de architect, overeenkomstig art.
440 Ger. W. en met toepassing van art.
2 van dat wetboek, voor de raden van
de Orde van Architecten wordt vertegenwoordigd door een advocaat (1).
(1) Zie nochtans R.P.D.B., Compl. VI, druk
1983, trefw. Ordres et mstitutwns professionnels, nr 321

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

(A.R. nr. 5594)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 10 september 1986
door de raad van beroep van de Orde van Architecten, met het Nederlands als voertaal, gewezen;
Over het e£;rste middel : schending van
de artikelen 24, § 3, en 32 van de wet van
26 juni 1963 tot instelling van een Orde
van Architecten, van het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging, van de artikelen 6 van het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, en
97 van de Grondwet,
doordat de bestreden beslissing waarbij eiser de disciplinaire sanctie van
achttien maanden schorsing wordt opgelegd, vaststelt dat eiser in openbare terP.chtzitting werd « gehoord », « in zijn
verdediging bijgestaan door mr. De Trog,
advocaat te Leuven »; dat deze vaststelling strijdig is met de vermeldingen op
het proces-verbaal van de terechtzitting
van 11 juni 1986 - enige zitting waarop
de zaak in graad van beroep werd << behandeld » - hetwelk uitdrukkelijk vermeldt dat eiser op die zitting << vertegenwoordigd » werd door zijn advocaat
« daartoe door de raad gemachtigd »,
terw1jl, eerste onderdeel, krachtens de
artikelen 32 en 24, § 3, van de wet van 26
juni 1963 tot instelling van een Orde van
Architecten, de architect zich niet kan !aten vertegenwoordigen, doch alleen kan
laten bijstaan door een advocaat; zodat
de bestreden beslissing, door voormelde
tegenstrijdigheid met het bedoelde proces-verbaal van de terechtzitting welke
het Hof in de onmogelijkheid stelt na te
gaan of de bepalingen van de artikelen
32 en 24, § 3, van de wet van 26 juni 1963
werden geschonden, nietig en niet wettelijk verantwoord is (schending van deartikelen 32 en 24, § 3, van de wet van 26
juni 1963 tot instelling van een Orde van
Architecten), noch naar recht gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, nu het horen van de
betichte inherent is aan de uitoefening
van het recht van verdediging en daar
uit de beslissing, in strijd met de werke-
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lijkheid zoals geacteerd op het procesverbaal van de terechtzitting van 11 juni
1986, verkeerdelijk blijkt dat eiser persoonlijk aanwezig was op deze terechtzitting en er werd gehoord, de rechten van
de verdediging en artikel 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens door de bestreden
beslissing miskend zijn, nu het met dit
rechtsbeginsel en deze verdragsbepaling
niet verzoenbaar is dat een rechter stelt
dat een betichte door de rechter werd gehoord, terwijl in werkelijkheid hij niet is
gehoord; zodat de bestreden beslissing,
door voormelde tegenstrijdigheid met
het bedoelde proces-verbaal van de terechtzitting, welke het Hof in de onmogelijkheid stelt na te gaan of eiser, zoals
de bestreden beslissing vaststelt, werd
gehoord, het recht van verdediging en
het door artikel 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens gewaarborgd recht op een
eerlijke behandeling van de zaak in een
openbare zitting schendt (schending van
het algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging en van artikel 6
van het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, goedgekeurd bij de wet van
13 mei 1955) en evenmin regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97
van de Grondwet) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
uitgaat van de stelling dat « het horen van de betichte inherent is aan
de uitoefening van het recht van
verdediging »;
Overwegende dat artikel 24, § 1,
tweede lid, van de wet van 26 juni
1963 tot instelling van een Orde van
Architecten bepaalt : « De betrokkene mag zijn verweermiddelen mondeling of schriftelijk doen gelden »;
Dat zulks beduidt dat, hoewel in
tuchtzaken, uit de aard van de zaak,
persoonlijke verschijning de regel
is, de beslissing op tegenspraak kan
zijn ook als de architect niet persoonlijk verschijnt; dat de architect
zijn verdediging schriftelijk kan
voeren voor zover de raad zulks niet
onvoldoende acht; dat eiser niet aanvoert dat hij niet in de gelegenheid
is gesteld in persoon te verschijnen
voor de raad van beroep;
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Overwegende dat noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht
van verdediging, noch artikel 6 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden vereisen dat de
betrokkene voor een tuchtrechtscollege in persoon wordt gehoord indien hij zijn verweer anderszins kan
voeren; dat de aangevoerde onzekerheid, voortvloeiende uit de beweerde
tegenspraak tussen de vermelding
op het proces-verbaal van de zitting
en die in de beslissing, ten aanzien
van de toepassing van het genoemde algemeen rechtsbeginsel en van
de genoemde verdragsbepaling onverschillig is, nu in beide onderstellingen moet worden aangenomen
dat eiser zijn verdediging heeft kunnen doen gelden;
Dat, nu de beslissing de neergelegde conclusie in aanmerking
neemt, het ten aanzien van de redengeving van de beslissing onverschillig is of eiser door een advocaat
werd bijgestaan dan wel vertegenwoordigd;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
hierop berust dat « krachtens de artikelen 32 en 24, § 3, van de wet van
26 juni 1963 tot instelling van de Orde van Architecten, de architect zich
niet kan laten vertegenwoordigen,
doch aileen kan laten bijstaan door
een advocaat »;
Overwegende dat, zoals uit het
antwoord op het tweede onderdeel
blijkt, de beslissing ook dan op tegenspraak wordt gewezen als de architect zijn verweer schriftelijk
voordraagt, voor zover het tuchtrechtscollege zulks niet onvoldoende
acht;
Dat de architect, onverschillig of
hij ter zitting verschijnt of niet, zich
kan Iaten bijstaan door een advocaat, mondeling ter zitting of schriftelijk al dan niet ter zitting;
Dat hieruit volgt dat de genoemde
wetsbepalingen en de toepasselijke
rechtsbeginselen er niet aan in de
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weg staan dat de architect voor de
raden van de Orde door een advocaat wordt vertegenwoordigd overeenkomstig de regel van artikel 440
van het Gerechtelijk Wetboek, met
toepassing van artikel 2 van dat
wetboek;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

{PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL IN ZAKE SCHOOFS T. UYTTEBROECK E.A.)

(A.R. nr. 5860)

12 juni 1987 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal.
Op dezelfde dag werden drie arresten tot
onttrekking van zaken aan dezelfde magistraat
in dezelfde zin gewezen.

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
1• kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en
Bi.itzler.
12 juni 1987 -

Nr. 624
1• KAMER - 12 juni 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 heeft genomen,
kan het Hoi, 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).

Nr. 625
1• KAMER - 12 juni 1987

IWKOMSTENRELASTINGEN

VENBIJZONDERE
NOOTSCHAPSBELASTING
AANSLAGEN - ONTBINDING VAN EEN VENNOOTSCHAP ZONDER VERDELING VAN HET
MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN - VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND TIJDSTIP WAAROP DE BELASTINGSCHULD
ONTSTAAT.

De bijzondere aanslag voorgeschreven
door art. 118 W.I.B. moet, ingevolge
art. 123, § 1, :!', oak worden toegepast
op vennootschappen die worden ontbonden zonder dat er verdeling van
het maatschappelijk vermogen is, a.m.
door de vereniging van alle aandelen
in een hand; de belastingschuld ontstaat op het tijdstip van die ontbinding
(1).
{SYNKIN N.V., CONSTRUCTAM N.V. T. BELGISCHE
STAAT - MIN. V. FINANCIEN)

De h. procureur-generaal E. Krings
heeft in substantie gezegd:
In deze zaak, die door eiseres uitstekend werd voorbereid en uiteengezet,
gaat het om de toepassing van de bijzondere likwidatie-aanslag op het vermogen
van een vennootschap die ontbonden
we rd.

Nota arrest nr. 624 :
(1) Cass., 26 feb. 1987, A.R. 7919, supra
nr 384, en 29 mei 1987, A.R. nr. 5781, supra
nr 587

Nota arrest nr. 625 :
(1) Zie de verwijzingen in de onderstaande
conclusie van het O.M.
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Het Hof weet dat, wanneer een venNu is het zo dat de administratie geen
nootschap ontbonden wordt, de tot dan rekening houdt met al wat na mei-juni
toe « verdoken >> winsten, dit zijn de win- 1973 gebeurd is.
sten die de vennootschap heeft behaald
Ze gaat nl. uit van de stelling dat, door
maar die tijdens haar bestaan niet aan de aankoop van al de aandelen van de
de dag kwamen, o.m. in de vorm van N.V. Constructam door Amsterdam Asmeerwaarden, aan een bijzondere aan- sets, al de aandelen in handen zijn gekoslag worden onderworpen. Die aanslag, men van een enkele aandeelhouder, hetdie gevestigd wordt op het verschil tus- geen ipso facto de ontbinding van de
sen de waarde van het aktief en het tot vennootschap tot gevolg had.
dan toe volstorte kapitaal, slorpt de beVerder laat ze zich leiden door de stellasting op die normaal door de aandeelhouders betaald zou moeten worden. (Zie ling dat de ontbinding zelve, afgezien
artikel 118 van het Wetboek van de In- van de verdeling van het maatschappelijk vermogen, het ontstaan van de belaskomstenbelastingen).
tingschuld, zoals bepaald in artikel 118,
Die bepaling is ook van toepassing bij tot gevolg heeft.
fusie of opslorping van de vennootschap
Eiseres is integendeel van oordeel dat
door een andere vennootschap en wanneer de ontbinding geen aanleiding geeft het enkele feit van de ontbinding de betot verdeling van het vermogen (arti- lastingschuld niet doet ontstaan. Er moet
een verdeling of een equipollente verkel 123, 2°), enz.
richting plaatsvinden. Ten deze heeft zulHierbij dient dan rekening te worden ke verrichting niet plaatsgehad in 1973.
gehouden met de bepaling van artikel
Het arrest heeft, naar eiseres betoogt,
124, luidens welke de bepaling van artikel 118 geen toepassing vindt (dus geen · de stelling van de administratie beaamd
bijzondere aanslag) in de gevallen be- en het bezwaar van eiseres afgewezen.
Hiertegen doet eiseres een middel geldoeld in artikel123, § 1, 1° en 2°, wanneer
de opslorpende vennootschappen hun den dat uit vier onderdelen bestaat.
maatschappelijke zetel of hun voornaamHet eerste, tweede en vierde onderdeel
ste inrichting in Belgie hebben.
houden met de principiele stelling verDit laatste is ten deze van belang om band. Het derde onderdeel voert aan dat
op de conclusie van eiseres niet werd gehet verloop van de feiten te begrijpen.
Luidens het arrest verliepen de feiten antwoord.
Vooreerst dient nog te worden onderals volgt:
1. op 8 mei 1973 sloten de aandeelhou- streept dat luidens het arrest niet meer
ders van de N.V. Constructam een princi- wordt betwist dat alle aandelen van de
piele verkoopsovereenkomst met de Ne- N.V. Constructam waren verenigd in
derlandse vennootschap « Amsterdam handen van de N.V. Amsterdam Assets
Assets » (AmAs), waarbij zij hun aande- en dat de inschrijvingen in het boek der
aandeelhouders van de N.V. Constructam
len aan deze vennootschap afstonden;
niet met de werkelijkheid overeenstem2. op 6 juni 1973 richtten Amsterdam men en berusten op een simulatie; dat
Assets en zes natuurlijke personen een de overdracht van de aandelen van de
Belgische vennootschap op, te weten N.V. Constructam aan de N.V. AmsterN.V. Amsterdam Holding;
dam Holding en later de fusie met de
3. op 19 juni 1973 werden al de aan- N.V. Synkin deze simulatie niet kunnen
delen van N.V. Constructam aan Amster- wegwerken.
dam Assets verkocht. Deze vennootschap
In het eerste onderdeel doet eiseres
verklaarde te kopen voor eigen rekening gelden dat de vennootschap een rechtsen voor rekening van derden;
persoonlijkheid heeft die onderscheiden
4. vervolgens werd in het aandelen- is van die van haar aandeelhouders;
boek vermeld dat de aandelen toebehoor- zelfs indien de vereniging van alle aanden: a) aan N.V. Amsterdam Holding ten delen in handen van een persoon de ontbelope van 2.144 aandelen; b) aan Am- binding van de vennootschap tot gevolg
sterdam Assets voor 1 aandeel; c) aan 5 heeft, toch blijft de vennootschap benatuurlijke personen elk voor 1 aandeel, staan met het oog op haar vereffening
en behoudt ze een afzonderlijk vermodus 2.150 aandelen in totaal;
5. op 15 mei 1974 werd dan de N.V. gen.
Die toestand blijft bestaan tot de afConstructam opgeslorpt door de N.V.
Synkin, thans eiseres. Deze overdracht sluiting van de vereffening (zie artikel
werd door de aandeelhouders van Con- 118 van de Vennootschappenwet). Het
feit dat de enige aandeelhouder de aanstructam goedgekeurd.
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koopprijs betaalt in handen van de vroegere aandeelhouders, vormt geen overgang van het vermogen van de vennootschap in het vermogen van de aandeelhouder, zodat de vennootschap blijft
bestaan.
Reeds uit dit eerste onderdeel blijkt
dat eiseres aan het arrest verwijt een
verwarring te hebben begaan tussen antbinding en verdeling van het maatschappelijk vermogen van de vennootschap.
Eiseres gaat uit van de stelling dat
niet de ontbinding van de vennootschap,
doch wel de verdeling en vereffening van
het maatschappelijk vermogen de grandslag van de heffing moet zijn.
De overdracht van de aandelen is een
vraag die tussen aandeelhouders wordt
geregeld en waaraan, in de regel, de vennootschap vreemd blijft. Die overdracht
brengt geen wijziging in het bestaan van
de vennootschap met zich.
·
Evenwel, wanneer de overdracht tot
gevolg heeft dat alle aandelen in handen
van een enkele aandeelhouder terechtkomen, dan wordt de vennootschap als ontbonden beschouwd.
Ondanks die ontbinding blijft de vennootschap met het oog op haar vereffening bestaan (artikel 178 van de Vennootschappenwet). Dit geldt ook wanneer
de ontbinding het gevolg is van de vereniging van alle aandelen in een hand
(2).

Moeten er dan echter nog een vereffening en een verdeling plaatsvinden?
Hier rijzen twee vragen:
1. Principieel gaat de vereffening aan
de verdeling vooraf. De vereffening betekent dat het passief van het aktief wordt
afgetrokken, zodat er slechts een batig
saldo overblijft. De schulden moeten dus
eerst worden betaald en de schuldeisers
hebben aanspraak op het vermogen van
de ontbonden vennootschap en mogen
(2) Cass., 2 dec. 1952 (A.C., 1953, biz. 191);
22 maart 1962 (Bull. en Pas., 1962, I, 807) en
de cone!. van proc.-gen. Ganshof van der
Meersch, toen. ~dv.-gen.; J.P.D.F., 1962,
biz. 105; Rev. cl'lt. JUr. beige, 1963, biz. 51 e.v.,
met noot Renauld; vgl. Cass., 7 okt. 1958
(A.C., 1959, biz. 108); Wilmart, J.P.D.F., 1962,
biz. 435.
Hier werd uiteraard geen rekening gehouden met de bepalingen van de wet van 14 juli
1987 betreffende de eenpersoonsvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, vermits die
wet nog niet in werking was getreden. Onder
de gelding van deze nieuwe wet zou het vraagstuk opnieuw moeten onderzocht worden.
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zich dus verzetten tegen de vermenging
van het vermogen van die vennootschap
met het vermogen van de enige aandeelhouder.
De sluiting van de vereffening kan dus
in de regel pas geschieden nadat alle
schuldeisers zijn uitbetaald. Nochtans
kan, na de sluiting van de vereffening,
een schuldeiser die tot dan toe zijn rechten niet deed gelden, nog opkomen gedurende een termijn van vijf jaar. De vereffening is dus maar definitief na het
verstrijken van die termijn. Uw Hof
heeft zulks uitdrukkelijk beslist in het
arrest van 22 maart 1962 ..
2. Normaal komt de verdeling na de
vereffening. Een voorzichtige vereffenaar
zal het vermogen van de vennootschap
onder de aandeelhouders pas verdelen
nadat hij alle schuldeisers heeft betaald.
Gelet echter op de mogelijkheid die de
wet bepaalt dat gedurende vijf jaar na
de sluiting van de vereffening schuldeisers nog mogen opkomen, zal de vereffenaar de vereffening afsluiten en de bekendmaking ervan doen plaatsvinden,
ten einde die termijn te doen !open.
Uit dit alles blijkt nu dat de verdeling
ook zonder of v66r het sluiten van de
vereffening kan plaatsvinden.
De verdeling is de toeeigening van het
vermogen van de ontbonden vennootschap door de gewezen aandeelhouders.
De wetgever heeft klaarblijkelijk de
verdeling of de toeeigening van het vermogen doelbewust als grondslag voor de
heffing van de belasting genomen, omdat
het gaat om een feitelijke vaststelling
die door het Bestuur kan worden bewe~
zen, terwijl de sluiting van de vereffening door de belastingplichtige tot in het
oneindige kan worden uitgesteld en het
voor de fiskus onmogelijk kan zijn het
bewijs te leveren dat aile schuldeisers
betaald zijn.
Vandaar dat, wanneer geen verdeling
moet plaatsvinden, de belasting ook verschuldigd is, afgezien van de sluiting van
de vereffening. Aileen komt dan aan de
orde de vraag of de enige aandeelhouder
zich al dan niet het vermogen van de
ontbonden vennootschap heeft toegeeigend.
Dit is nu precies de draagwijdte van
artikel 123, § 1, 2", van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen.
Luidens die bepaling is de belasting
ook verschuldigd op vennootschappen
die worden ontbonden zonder dat er ver~eling van het maatschappijk vermogen
IS.
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Die bepaling is uiteraard van toepassing op het geval waarin alle aandelen in
handen van een enkele aandeelhouder
verenigd worden. In dit geval bestaat er
alleszins geen aanleiding tot verdeling
van het maatsch,appelijk vermogen.
Maar dit sluit helemaal niet uit dat er
eerst een vereffening moet plaatsvinden
en dat, bij een gezond beheer, het vermogen van de vennootschap eerst met
het vermogen van de aandeelhouder zal
worden vermengd, nadat de schuldeisers
zullen betaald zijn. Hierbij dient nog het
voorbehoud te worden gemaakt dat gedurende vijf jaar vanaf de sluiting van
de vereffening schuldeisers nog kunnen
opkomen om hun rechten te doen gelden.
Hieruit volgt dat, wanneer de wetgever
bepaald heeft dat belasting eerst verschuldigd zal zijn na de verdeling van
het maatschappelijk vermogen, hij er rekening mee gehouden heeft dat in de regel eerst een vereffening moet plaatsvinden.
Die vereffening is nu in elk geval principieel vereist, zodat men terecht mag
betogen dat de ontbinding van de vennootschap, ook wanneer zij het gevolg is
van de vereniging van alle aandelen in
handen van een enkele aandeelhouder,
op zich zelve geen grondslag voor de toepassing van de belasting uitmaakt.
Het kan echter wel zijn dat die vereffening in feite niet gebeurt, d.w.z. dat de
enige aandeelhouder dadelijk overgaat
tot de toeeigening van gans het vermogen, alvorens de schuldeisers te betalen.
Hij zal dan zowel met zijn eigen vermogen als met het vermogen van de ontbonden vennootschap voor de betaling
van de schulden van die vennootschap
moeten instaan. De schuldeisers van die
vennootschap zouden bovendien de afscheiding van de vermogens mogen eisen, vooral wanneer de eigen schulden
van de enige aandeelhouder hoger oplopen dan zijn eigen vermogen.
Dit brengt mee dat, gelet op de bepaling van artikel 123, § 1, 2° , de belasting
zal verschuldigd zijn vanaf de toeeigening van het vermogen. De toeeigening
staat gelijk met de verdeling.
Ik meen derhalve te mogen besluiten
dat, wanneer een vennootschap ontbonden wordt ten gevolge van de vereniging
van alle aandelen in handen van een enkele aandeelhouder, zulks niet tot gevolg
heeft dat alleen daardoor de belasting op
de verdeling van het vermogen verschuldigd is. In de regel zou eerst een vereffe-
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ning moeten plaatsvinden en pas daarna
zou de toeeigening van het batig saldo
van de vennootschap, door de enkele
aandeelhouder mogen plaatsvinden, zodat eerst op dat ogenblik de belasting
verschuldigd zou worden (3).
Maar het kan in feite anders verlopen.
Onmiddellijk of kort na de ontbinding
ten gevolge van de aankoop van de aandelen kan de enkele aandeelhouder zich
het vermogen van de vennootschap toeeigenen. Hij gaat dan niet eerst over tot
de vereffening. In dat geval is de belasting vanaf die toeeigening verschuldigd.
Dit is dan een feitelijke toestand die
eerst de administratie en vervolgens de
rechter zullen moeten vaststellen.
Wanneer het arrest dus beslist dat bij
de vereniging van alle aandelen in een
hand geen vereffening plaatsvindt, dan
is die beslissing reeds onjuist, voor zover
zulks als regel wordt gesteld. Die ontbinding sluit de vereffening geenszins uit
en het zal overigens wel eens gebeuren
dat de enige aandeelhouder een onpartijdige vereffenaar zal aanstellen ten
einde die vereffening te doen, om te
voorkomen dat de schuldeisers van de
vennootschap op zijn eigen goederen
aanspraak zouden maken.
Juist is, zoals het arrest beslist, dat de
aandeelhouders van de aldus overgenomen en ontbonden vennootschap slechts
de verkoopprijs van hun aandelen ontvangen. Die prijs wordt met de eigen kapitalen van de koper betaald. Die prijs
kan hoger of lager zijn dan de werkelijke waarde van het netto-aktief van de
vennootschap.
Maar het arrest beslist vervolgens dat
de betaling van de verkoopprijs moet
worden gelijkgesteld met de uitbetaling
van de vroegere aandeelhouders en dat
de bijzondere aanslag derhalve, met toepassing van artikel 123, § 1, 2°, van het
Wetboek van de lnkomstenbelastingen,
terecht op dat ogenblik werd gevestigd.
Het arrest gaat dus uit van de stelling
dat de uitbetaling van de prijs aan de
vroegere aandeelhouders neerkomt op de
verdeling van het vermogen van de vennootschap.
Dit is naar mijn oordeel onjuist. Het
vermogen van de vennootschap blijft als
dusdanig bestaan en de schuldeisers van

1-----------------(3} Zie Wilmart, J.P.D.F., 1962, biz. 435,
Claeys Bouuaert, Pnnc1pes de limposJtwn des
soc1etes, 1970, biz. 207, contra K1rkpatnck,
L'impos1tion des revenus des societes belges
par actwns, Brussel, 1978, nr 170, biz. 212.
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de vennootschap hebben alleen aanspraak op dit vermogen. Ze zouden hun
rechten in geen geval kunnen doen gelden op sommen die door de overnemer
aan de aandeelhouders worden betaald.
Die prijs komt uit het vermogen van de
overnemer.
Die betaling kan dus geenszins worden gelijkgesteld met een verdeling en
evenmin met de toeeigening van het vermogen van de ontbonden vennootschap.
Zoals reeds gezegd is het de toeeigening van het vermogen die gelijkgesteld
wordt met de verdeling. Pas vanaf die
toeeigening kan de belasting verschuldigd zijn.
Het arrest had derhalve moeten onderzoeken of, gelet op de overdracht van de
aandelen, de overnemer zich al dan niet
onmiddellijk in het bezit had gesteld van
het vermogen van de ontbonden vennootschap. Die toeeigening zou onder meer
kunnen blijken uit het feit dat er over
dat vermogen als geheel genomen, werd
beschikt, o.m. door een inbreng in een
andere vennootschap.
Die regeling wordt duidelijk in het
licht gesteld door uw arrest van 26 april
1966 (4). Het arrest van het hof van beroep had vastgesteld dat de ontbonden
vennootschap haar vermogen had afgestaan aan de overnemer en de prijs ervan had verdeeld onder haar aandeelhouders. U hebt toen het volgende uit
het arrest aangehaald : « qu'il ressort de
!'arret que la cour d'appel considere que
la convention du 9 decembre 1952, qui
constatait !'engagement des neuf actionnaires de la demanderesse de ceder les
parts sociales nominatives et representatives du capital de celle-ci a la societe
Coomeuniere, pour le prix convenu de
42.625 francs par titre, n'etait qu'en apparence une cession pure et simple de ces
titres et dissimulait en realite la cession
par la demanderesse (la societe dissoute)
elle-meme de son avoir social a la
Coomeuniere, cession qui s'est materialisee par le transfert desdites parts sociales;
Qu'ainsi, tout en admettant la materialite de ce transfert a cette derniere par
les neuf actionnaires de la demanderesse
des 800 parts sociales dont ils etaient les
titulaires, comme la perception par eux
d'une somme de 34.100.000 francs constituant le prix global stipule dans la
convention, la cour d'appel a pu decider,
sans se contredire, que ce transfert
(4) Bull. en Pas., 1966, I, 1077.
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n'etait pas !'execution de l'apparente cession de leurs parts sociales, laquelle etait
simulee, et que la convention reellement
conclue etait la cession a la Coomeuniere, par la demanderesse, de son avoir
social, et la repartition directe par la Coomeuniere entre lesdits actionnaires de
34.100.000 francs representant la valeur
nette de cet avoir ainsi cede par elle;
Que !'arret decide des lors legalement
que par cette repartition, la liquidation
de la demanderesse dissoute par la reunion de toutes les parts sociales en une
seule main, s'est terminee entre ses actionnaires, quoique la demanderesse subsistat a l'egard des tiers et que celle-ci
etait redevable de la taxe mobiliere, sur
la difference entre la valeur nette de son
avoir social et le capital social libere ».
Uit dit arrest volgt dat de volgende
verrichtingen zijn gebeurd :
1. een afstand van het vermogen van
de betrokken vennootschap aan een andere vennootschap tegen betaling van de
koopprijs van die afstand;
2. om de afstand van het vermogen te
« materialiseren >>, overdracht van de
aandelen aan de overnemer;
3. door die overdracht van de aandelen
wordt de vennootschap ontbonden;
4. verdeling door de ontbonden vennootschap van haar kapitaal onder haar
aandeelhouders.
Uit die vaststellingen blijkt dus duidelijk, enerzijds, dat de vennootschap die
alle aandelen van de ontbonden vennootschap in haar handen krijgt, zich het
vermogen van die ontbonden vennootschap heeft toegeeigend. Het is geen gewone afstand van aandelen, het is een
afstand van het vermogen (aldus het arrest), en, anderzijds, dat er werkelijk een
verdeling van het maatschappelijk vermogen van de ontbonden vennootschap
heeft plaatsgevonden.
Het spreekt vanzelf dat, gelet op die
vaststellingen, de belasting verschuldigd
was.
Ten deze echter ontbreken zulke vaststellingen. Luidens het arrest is het
geenszins het vermogen van Constructam dat afgestaan werd, maar werden enkel de aandelen overgenomen. Dit
houdt dan geen toeeigening in.
Ik ben derhalve van oordeel dat het
arrest, dat zijn beslissing laat dienen
enerzijds op de overweging dat bij de
vereniging van alle aandelen in een
hand geen vereffening plaatsvindt en
<< dat de betaling van de koopprijs aan
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de aandeelhouders moet worden gelijkgesteld met de uitbetaling van de vroegere aandeelhouders, niet wettig heeft beslist dat om die enkele redenen de
bijzondere aanslag wettig werd gevestigd.
Het eerste, tweede en vierde onderdeel
zijn gegrond.
Er is geen reden om het derde onderdee! te onderzoeken, daar het niet tot
een ruimere cassatie kan leiden.
Besluit: cassatie.
ARREST

(A.R. nr. F 1372 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 maart 1986 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 2, 178, 179,
180, 184, 185, 188 van titel IX van boek I
van het Wetboek van Koophandel, 118,
123 en 124 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat, na te hebben vastgesteld : dat,
door een overeenkomst van 19 juni 1973,
de aandeelhouders van Constructam alle
aandelen van deze vennootschap hadden
verkocht aan de Nederlandse vennootschap Amsterdam Assets N.V. (hier
AmAs genoemd), die verklaarde te handelen voor eigen rekening en voor rekening van derden; dat voor het hof van
beroep niet meer betwist is dat op dat
ogenblik alle aandelen van Constructam
in feite door AmAs zelf werden verworven en dat Constructam bijgevolg op dat
ogenblik van rechtswege was ontbonden
door vereniging van al haar aandelen in
handen van AmAs; dat, per akte van 15
mei 1974, Constructam opgeslorpt werd
door de naamloze vennootschap Synkin;
dat, bij bericht van wijziging van de aangifte van 30 september 1975, verweerder
de ontbonden vennootschap Constructam
ter kennis bracht dat deze laatste uit fiscaal oogpunt op datum van 19 juni 1973
als ontbonden moest worden beschouwd;
dat, ten gevolge van dit bericht van wijziging van de aangifte, een bijzondere
aanslag in de vennootschapsbelasting op
het liquidatieoverschot van Constructam
werd gevestigd voor het aanslagjaar
1973; dat het bezwaarschrift van de eiseressen tegen deze aanslag door een beslissing van de directeur der rechtstreekse belastingen werd afgewezen; dat de

1417

voorziening van de eiseressen tegen die
beslissing << in hoofdorde gesteund is op
het middel dat, zelfs indien alle aandelen
van de N.V. Constructam op 19 juni 1973
werden verenigd in handen van de N.V.
AmAs, de bijzondere aanslag niet verschuldigd was voor het aanslagjaar
1973 >>, het arrest beschouwt dat de betwiste aanslag in het aanslagjaar 1973
overeenkomstig de wet werd gevestigd
en bijgevolg het beroep ongegrond verklaart, op grand dat: « (1) de rechtspersoonlijkheid van de ontbonden vennootschap blijft bestaan voor haar vereffening (artikel 178 Vennootschappenwet);
echter bij de vereniging van alle aandelen in een hand geen vereffening plaatsvindt en de aandeelhouders van de aldus
overgenomen en ontbonden vennootschap slechts de verkoopprijs van hun
aandelen ontvangen; de betaling van deze verkoopprijs moet worden gelijkgesteld met de uitbetaling van de vroegere
aandeelhouders, en dat de bijzondere
aanslag derhalve, in toepassing van artikel 123, § 1, 2°, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, terecht werd gevestigd op dit ogenblik; (2) overigens ten
deze niet blijkt dat op een later tijdstip
nog een vereffening of een verdeling van
het maatschappelijk vermogen van de
vennootschap zou hebben plaatsgehad;
nu niet meer wordt betwist dat alle aandelen van de N.V. Constructam waren
verenigd in handen van de N.V. AmAs,
de inschrijvingen in het boek der aandeelhouders van de N.V. Constructam
niet met de werkelijkheid overeenstemmen en berusten op een simulatie; de
overdracht van de aandelen van de N.V.
Constructam aan de N.V. Amsterdam
Holding en, later, de fusie met de N.V.
Synkin, deze simulatie niet kunnen wegwerken daar deze overdracht en fusie
geen aanleiding hebben gegeven tot de
uitbetaling van enige vergoeding aan de
voormalige aandeelhouders van de N.V.
Constructam (nl. deze van v66r de vereniging van de aandelen in handen van
de N.V. AmAs) en dus ook niet kan worden gelijkgesteld met de verdeling van
het maatschappelijk vermogen, zoals
voorzien in artikel 118 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen; (3) de bepalingen van de artikelen 118 en 123, § 1,
2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen dan ook juist werden toegepast
door de fiscale administratie >>,
terwijl, eerste onderdeel, de naamloze
vennootschap Constructam een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid heeft van die
van haar aandeelhouders (Vennootschappenwet, artikel 2); zelfs, indien de aan-
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koop van alle aandelen van een naamloze vennootschap door een persoon de
ontbinding van deze vennootschap tot
gevolg heeft, de ontbonden vennootschap, met toepassing van artikel 178
van de Vennootschappenwet, geacht
wordt voort te bestaan voor haar vereffening en een afzonderlijk vermogen behoudt dat, tot de sluiting van haar vereffening, onderscheiden blijft van het vermogen van de enige aandeelhouder; de
sluiting van de vereffening slechts kan
voortvloeien, ofwel uit een formele beslissing van de enige aandeelhouder, bekendgemaakt in uitvoering van artikel
118 van de Vennootschappenwet, waardoor deze aandeelhouder het vermogen
van de ontbonden vennootschap in zijn
eigen vermogen overneemt en aile schulden van de ontbonden vennootschap
voor zijn rekening neemt, ofwel uit feitelijke omstandigheden waaruit de vermenging van het vermogen van de ontbonden vennootschap met het vermogen
van de enige aandeelhouder blijkt; het
enkele feit dat de enige aandeelhouder
de aankoopprijs van aile aandelen aan
de vroegere aandeelhouders betaalt,
geen overdracht van het vermogen van
de ontbonden vennootschap in het persoonlijk vermogen van de enige aandeelhouder meebrengt en dus geen einde
stelt aan het bestaan van de ontbonden
vennootschap; door de hierboven aangehaalde overwegingen (en in het bijzonder de overweging volgens dewelke
<< echter bij de vereniging van aile aandelen in een hand geen vereffening plaatsvindt en de aandeelhouders van de aldus
overgenomen en ontbonden vennootschap slechts de verkoopprijs van hun
aandelen ontvangen >>), het hof van beroep integendeel beschouwt dat, wanneer de ontbinding uit de vereniging van
aile aandelen in een hand voortvloeit, er
niets te vereffenen valt en dus geen toepassing dient te worden gemaakt van artikel 178 van de Vennootschappenwet;
waaruit volgt dat het arrest de in de aanhef van het middel vermelde wettelijke
bepalingen schendt, en meer bepaald de
artikelen 2 en 178 van titel IX van boek I
van het Wetboek van Koophandel;

tweede onderdeel, krachtens artikel
118 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, « Ingeval het maatschappelijk vermogen van een in artikel 98 of
100 bedoelde vennootschap wordt verdeeld ten gevolge van ontbinding of om
enige andere reden, wordt een bijzondere aanslag gevestigd op het verschil in
meer tussen de uitkeringen in specien,
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in effecten of enige andere vorm, en het
nog terugbetaalbaar werkelijk gestorte
en eventueel gerevaloriseerde maatschappelijk kapitaal >>; het tot de belasting aanleiding gevend feit dus niet de
ontbinding van de vennootschap is, maar
de overdracht van het maatschappelijk
vermogen in het vermogen van de aandeelhouders door de uitkeringen aan deze laatsten; krachtens artikel 123, § 1, 2°,
van het wetboek, de bepaling van artikel
118 mede van toepassing is op vennootschappen << 2° die worden ontbonden zonder dat er verdeling van het maatschappelijk vermogen is >>, hetgeen het geval
beoogt waarin de ontbindig van de vennootschap voortvloeit uit de vereniging
van aile aandelen in een hand; door te
bepalen dat in dit geval artikel 118 mede
van toepassing is, artikel 123, § 1, 2°, betekent dat de overdracht van het maatschappelijk vermogen naar de enige aandeelhouder ten gevolge van zulke ontbinding ook aanleiding geeft tot de bijzondere aanslag, hoewel het niet over een
<< verdeling >> van het maatschappelijk
vermogen gaat, vermits zulke « verdeling >> een meerderheid van personen onderstelt die rechten hebben op het maatschappelijk vermogen; men ook in die
zin § 2 van artikel 123 moet begrijpen, in
uitvoering waarvan, in het geval voorzien door § 1, 2°, « wordt de werkelijke
waarde van het maatschappelijk vermogen op de datum waarop de bedoelde feiten plaatsvonden, gelijkgesteld met een
in geval van verdeling van dat vermogen
uitgekeerde som >>; rekening houdende
met het tot de bijzondere aanslag aanleiding gevend feit, de << bedoelde feiten >>
hier niet de ontbinding van de vennootschap door vereniging van al haar aandelen zijn, maar de feiten waaruit de
overdracht van het maatschappelijk vermogen naar de enige aandeelhouder ten
gevolge van deze ontbinding voortvloeien; de aankoop door een enkele persoon
van aile aandelen van een vennootschap
en de betaling van de overeengekomen
prijs door de koper aan de verkopers
van deze aandelen geen enkel deel van
het vermogen van de ontbonden vennootschap doen verdwijnen; de ontbonden
vennootschap blijft bestaan voor de
noodwendigheden van haar vereffening,
en deze betaling dus niet kan worden gelijkgesteld met een verdeling van haar
vermogen; waaruit volgt dat, door te beslissen dat de bijzondere aanslag voor
het aanslagjaar 1973 verschuldigd was
omdat de betaling door AmAs van de
verkoopprijs van aile aandelen van Constructam aan de vroegere aandeelhou-
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ders in 1973 werd gedaan, en zonder vast
te steilen dat enig deel van het vermogen van Constructam, hetzij aan de vroegere aandeelhouders, hetzij aan AmAs
werd overgedragen of dat er een feitelijke vermenging is gebeurd tussen het
vermogen van Constructam en dat van
de enige aandeelhouder, het arrest zijn
beslissing niet wettelijk verantwoordt
(schending van de artikelen 118, 123,
meer bepaald § 1, 2°, en § 2, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen, 2 en
178 van titel IX van boek I van het Wethoek van Koophandel);

derde onderdeel, de eiseressen in hun
conclusies hadden doen gelden : « Zelfs
indien N.V. Constructam in 1973 ontbonden is geweest door vereniging van al
haar aandelen in de handen van AmAs,
werd het vermogen van Constructam in
1973 niet aan AmAs overgedragen : N.V.
Constructam is blijven voortbestaan alsof niets gebeurd was en heeft een afzonderlijke boekhouding gehouden voor al
haar verrichtingen, tot op de .datum van
haar opslorping door Synkin en de verdeling van de aldus bekomen Synkinaandelen op 15 mei 1974. Dit volstaat om
de betwiste aanslag, verbonden aan het
aanslagjaar 1973, te doen vernietigen:
geen enkel tot de belasting aanleiding
gevend feit heeft zich in 1973 voorgedaan; de overdracht van het maatschappelijk vermogen van Constructam heeft
plaatsgevonden ten gevolge van de opslorping van deze vennootschap door
Synkin in 1974 en de toekenning van de
hierdoor bekomen Synkin-aandelen aan
de aandeelhouders van Constructam. Deze opslorping is nochtans gebeurd met
vrijstelling van de bijzondere aanslag op
het liquidatieoverschot bij toepassing
van artikel124, § 1, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen » (derde conclusie, biz. 15); « dat het wei degelijk over
een opslorping door inbreng van gans
het patrimonium van de opgeslorpte vennootschap in de opslorpende vennootschap gaat, zoals voorzien door artikelen
123, § 1, 1°, en 124 van het wetboek; dat,
als men aanneemt dat AmAs eigenares
was van aile aandelen van Constructam,
de andere comparanten op de algemene
vergadering van Constructam als naamleners van AmAs moeten worden beschouwd; dat, indien hun stemmen niet
in naam van AmAs werden uitgebracht,
zij nochtans voor rekening van AmAs en
met het akkoord van deze laatste werden uitgebracht; (...) daarenboven dat,
ook als men geen enkel gevolg geeft aan
de stemmen uitgebracht in naam van
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fictieve aandeelhouders, AmAs dan nog
de enige geldige stem op de algemene
vergadering van Constructam van 15 mei
1974 zou hebben uitgebracht; dat deze
enige stem uitgebracht door de eigenaar
van aile aandelen volstaat om de opslorping van een vennootschap in vereffening te verwezenlijken; (... ) dat, welke
stelling men ook aanneemt, de algemene
vergadering van Constructam van 15 mei
1974 dus geldig het akkoord van de enige
aandeelhouder van de N.V. Constructam
heeft vastgesteld om deze vennootschap
door Synkin te laten opslorpen in vrijstelling van de bijzondere aanslag, zoals
voorzien door artikelen 123, § 1, 1°, en
124 van het wetboek; dat de akte van kapitaalsverhoging van Synkin van dezelfde datum deze opslorping heeft doorgevoerd tegen rechtstreekse toekenning
van Synkin-aandelen aan de aandeelhouders van Constructam, dit is de stelling
van de Staat, AmAs; dat zulke inbreng
van gans het vermogen van een ontbonden vennootschap die haar rechtspersoonlijkheid heeft behouden (het geval
doet zich voor, niet aileen na vereniging
van aile aandelen in een hand, maar ook
in geval van ontbinding van een vennootschap door overschrijding van haar
duur), volstrekt regelmatig is (... ), dat
ook voor het aanslagjaar 1974, dat het
voorwerp niet uitmaakt van huidige betwisting, de bijzondere aanslag op het liquidatieoverschot dus niet verschuldigd
is » (aanvuilende conclusie, blz. 3 en 4);
het arrest dit middel niet beantwoordt
met de hierboven aangehaalde overwegingen, volgens dewelke, in wezen, niet
blijkt dat er nog een vereffening of een
verdeling van het maatschappelijk vermogen van Constructam, na de aankoop
van alle aandelen van deze vennootschap
door AmAs in 1973, is gebeurd; de fusie
met Synkin de simulatie (die erin bestand de aankoop van aile Constructamaandelen door AmAs in een aankoop
door de Belgische vennootschap Amsterdam Holding en vijf natuurlijke personen te vermommen) niet kan wegwerken
en niet kan worden gelijkgesteld met
een verdeling van het maatschappelijk
vermogen van Constructam in de zin van
artikel 118, omdat deze fusie geen aanleiding heeft gegeven tot de uitbetaling van
enige vergoeding aan de voormalige aandeelhouders van Constructam (nl. deze
van v66r de vereniging van de aandelen
in handen van de N.V. AmAs); meer bepaald, deze overwegingen, noch enige
andere overweging van het arrest, de redenen beantwoorden waarvoor de eiseressen in de bovenvermelde gedeelten
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van hun conclusies ingeroepen hadden
dat, zelfs indien men rekening hield met
de door de administratie aangevoerde simulatie, de opslorping van Constructam
door Synkin op 15 mei 1974 een opslorping was die beantwoordde aan de voorwaarden van artikelen 123, § 1, 1°, en 124
van het wetboek; waaruit volgt dat het
arrest niet regelmatig gemotiveerd is
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
vierde onderdeel, door te verklaren, in
wezen, dat niet blijkt dat er nog een liquidatie of verdeling van het maatschappelijk vermogen van Constructam, na de
aankoop van alle aandelen van deze vennootschap door AmAs in 1973, plaatsvond en dat de opslorping van Constructam door Synkin, per akte van 15
mei 1974, niet kan worden gelijkgesteld
met een verdeling van het maatschappelijk vermogen in de zin van artikel 118
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, omdat deze verrichtingen geen
aanleiding hebben gegeven tot de uitbetaling van enige vergoeding aan de voormalige aandeelhouders van N.V. Constructam (nl. deze van v66r de vereniging van de aandelen in handen van de
N.V. AmAs), het arrest de artikelen 122,
§ 1, 1°, en 124 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen schendt; in uitvoering van artikel 123, § 1, 1°, van dit wethoek, artikel 118 van hetzelfde wetboek
van toepassing is op vennootschappen
die een fusie aangaan bij wijze van opslorping, onder voorbehoud van de vrijstelling voorzien door artikel 124 van
hetzelfde wetboek; in geval van opslorping door inbreng van heel het maatschappelijk vermogen van de opgeslorpte
vennootschap, de verdeling van het
maatschappelijk vermogen van deze laatste voortvloeit uit de verdeling tussen de
aandeelhouders van de opgeslorpte vennootschap van de aandelen uitgegeven in
ruil voor de inbreng in de opslorpende
vennootschap; wanneer, zoals ter zake,
er slechts een enkele aandeelhouder van
de opgeslorpte vennootschap op het
ogenblik van de opslorping overblijft, de
overdracht van het maatschappelijk vermogen van de opgeslorpte vennootschap
naar de enige aandeelhouder voortvloeit
uit de uitkering aan deze laatste van alle
aandelen uitgegeven door de opslorpende
vennootschap in ruil voor de inbreng; ter
zake, het enkel in het arrest aangemerkte feit dat de aandeelhouders die alle
aandelen van Constructam aan AmAs
hadden verkocht, geen vergoeding hebben gekregen bij de opslorping van Constructam door Synkin, irrelevant is om

Nr. 625

te beslissen dat deze opslorping de liquidatie van Constructam heeft beiHndigd
en de beslissing dus niet wettig is
(schending van artikelen 123, meer bepaald § 1, 1°, en 124 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen) :

Wat het eerste, tweede en vierde
onderdeel betreft :
Overwegende dat de bijzondere
aanslag, voorgeschreven door artikel
118 van het Wetboek van Strafvordering, ingevolge artikel 123, § 1, 2°,
ook moet worden toegepast op vennootschappen die worden ontbonden
zonder dat er verdeling van het
maatschappelijk vermogen is, ten
deze door de vereniging van alle
aandelen in een hand;
Overwegende dat in de gevallen
van ontbinding, zoals ten deze, of
wijziging van rechtsvorm, als bedoeld in artikel 123, § 1, 2° en 3°, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, artikel 123, § 2, « met een
in geval van verdeling van het maatschappelijk vermogen uitgekeerde
som » gelijkstelt « de werkelijke
waarde van het maatschappelijk
vermogen op de datum » van die
ontbinding of wijziging van rechtsvorm;
Dat dus voor uitgekeerd moet
worden gehouden de werkelijke
waarde van het maatschappelijk
vermogen op het ogenblik van die
ontbinding of wijziging van rechtsvorm; dat de bijzondere aanslag derhalve moet gevestigd worden op het
ogenblik van die ontbinding of wijziging;
Dat overigens bij wijziging van
rechtsvorm uiteraard niet langer
met de bedoelde bijzondere aanslag
kan worden gewacht;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat, op 19 juni 1973, alle aandelen van de N.V. Constructam door
verkoop worden verenigd in de hand
van de N.V. Amsterdam Assets en
dat
eerstbedoelde
vennootschap
daardoor van rechtswege was ontbonden;
Dat het arrest, op grond van dat
niet gekritiseerde oordeel, de beslis-
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sing, dat ten deze het door artikel
123, § 1, 2°, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen bedoelde belastbare feit op voorvermelde datum
plaatsvond, naar recht verantwoordt;

voor het openbaar verkeer te land
openstaat (1).
(VAQUERIZA T. GOOSSENS E.A.)

Dat de onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste, tweede en vierde onderdeel blijkt dat het in het onderdee! geciteerde verweer, dat berustte op de stelling dat door de verkoop
van 19 juni 1973 het maatschappe-.
lijk vermogen van de N.V. Constructam niet aan de N.V. Amsterdam Assets werd overgedragen, niet
dienend was;
Dat het arrest dat verweer derhalve niet behoefde te beantwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

ARREST

(A.R. nr. 610)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 april 1986 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering, waarbij :

A. die vordering, wat de telastlegging B betreft, door verjaring vervallen wordt verklaard :
Overwegende dat de voorziening
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;

B. eiser wordt veroordeeld :

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eiseressen in de kosten.
12 juni 1987 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws, raadsheer Strijdige conclusie van de h. Krings, procureur-generaal - Advocaten : mrs. Delahaye en Claeys Bouuaert.

Nr. 626
2•

KAMER -

16 juni 1987

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1, 2 van het Wegverkeersreglement, 12.3.1b van hetzelfde
reglement, 418, 420 van het Strafwetboek, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest eiser veroordeelt op
strafgebied wegens het toebrengen van
onopzettelijke slagen of verwondingen
en hem op burgerlijk gebied aansprakelijk verklaart voor het ongeval en zijn
schadelijke gevolgen, op grond van de
vaststellingen dat eiser de rijbaan Lummen-Beringen is opgereden en daar in
aanrijding kwam met het voertuig bestuurd door burgerlijke partij Leon Canipel, hetwelk te zijnen opzichte van links
kwam; dat hij desniettemin geen voorrang van rechts genoot, om de volgende
redenen: << dat (eiser), in besluiten (...)
stelt dat hij van deze voorrang genoot
vermits hij, volgens zijn stelling, uit een
(1) Cass., 1 okt. en 3 dec. 1974 (A.C., 1975,
153 en 392), 14 april 1981 (A.C., 1980-81,

nr. 471).

WEGVERKEER
MENT, ART. 1 -

-

WEGVERKEERSREGLEOPENBARE WEG - BEGRIP.

Een openbare weg in de zin van art. 1
Wegverkeersreglement is elke weg die

Raadpl. Cass., 5 maart en 27 mei 1980
(AC., 1979-80, nr. 427 en nr. 604); 27 maart
1984, A.R. nr. 844 (A.C., 1983-84, nr. 433).
Zie : R. ANDRE, « Nouveau code du roulage »,
art. 1, fiche nr. 3 - Champ d'app!ication notion de la voie publique.
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openbare weg kwam die geen pad was
noch een aardeweg, en waarlangs geen
verkeerstekens aangebracht waren eventueel door nalatigheid van de bevoegde overheid - terwijl de langs de
baan Lummen-beringen aangebrachten
voorrangstekens B 9 voor hem irrelevant
zouden geweest zijn; (...) dat uit de beschikbare gegevens integendeel blijkt
dat beklaagde gereden kwam uit een domein waarop een kerk en verderop twee
voetbalvelden gelegen zijn; (...) dat bij de
aanvang van het intitiaal proces-verbaal
de rijkswacht de plaats van waaruit de
beklaagde gereden kwam, terecht omschrijft als " de uitrit van het voetbalveld
V.K. Gestel ", wat overeenstemt met de
verklaring van de beklaagde " ... ben ik
gereden van de parking naar de baan ";
(... ) dat de schets verduidelijkt dat de
door de beklaagde bedoelde " weg " op
enkele meter voor de rand van de rijbaan Lummen-Beringen vervloeit in de
gelijkgrondse berm voor de kerk; (...) dat
in het proces-verbaal van plaatsbezoek
de rechter vaststelde en akteerde dat er
aan de kerk van Gestel een " inrijweg
ligt, bestaande uit een kiezellaag met
losse kiezel ", elders door hem "uitrit
voetbalveld V.K. Gestel" genoemd; ( ...)
dat de kiezelweg met losse kiezel, welke
door de beklaagde bereden was, geen
openbare weg is, doch aileen een min of
meer berijdbaar gedeelte van een pad
dat langs de baan nr. 18 gelegen is; (...)
dat de vraag of die " kiezelweg " het karakter zou hebben van een pad, van een
aardeweg of van een ruimer bruikbare
weg, dus niet ter zake dienend is omdat
het geen openbare weg betreft in de zin
van artikel 1, eerste lid, en van de artikelen 2.5 en 2.6 van het algemeen wegverkeersreglement; (... ) dat zodus bewezen is dat de beklaagde een maneuver
uitvoerde door "uit een aanpalende eigendom te komen "; dat hij op grond van
artikel 12.4 van het algemeen verkeersreglement voorrang diende te verlenen aan
de weggebruikers die de openbare weg
volgen; dat hij deze voorrang schond en
zich meteen schuldig maakte aan het feit
van de telastlegging A »;
terwijl een openbare weg is elke weg
die voor het openbaar verkeer openstaat,
zelfs indien de bedding ervan prive-eigendom is, en naar slechts enkele woningen leidt of zelfs een enkele woning; het
arrest geenszins vaststelt dat de door eisere bereden weg niet voor het openbaar
verkeer openstond, zodat het arrest op
onwettige wijze beslist dat eiser niet uit
een openbare weg kwam, na te hebben
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vastgesteld dat het ging om een kiezelweg met losse kiezel, min of meer berijdbaar, dewelke loopt vanaf het voetbalveld naar de rijbaan Lummen-Beringen
toe, en die « op enkele meter voor de
rand van de rijbaan Lummen-Beringen
vervloeit in de gelijkgrondse berm voor
de kerk », en zonder te hebben vastgesteld dat deze weg niet voor het openbaar verkeer openstond (schending van
de artikelen 1 en 2 van het Wegverkeersreglement) en dientengevolge de overige
in het middel aangehaalde wetsbepalingen miskent :

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
tegen eiser gerichte civielrechtelijke
vordering van :

2. Leon Canipe!, burgerlijke partij
handelende in eigen naam :
'
Over het middel, hiervoren sub I,
B, reeds weergegeven :
Overwegende dat elke weg die
openstaat voor het openbaar verkeer te land een openbare weg is;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat eiser op een « kiezelweg »
reed en dat « de vraag of die " kiezelweg" het karakter zou hebben
van een pad, van een aardeweg of
van een ruimer bruikbare weg, dus
niet terzake dienend is omdat het
geen openbare weg betreft in de zin
van artikel 1, eerste lid, en van de
artikelen 2.5 en 2.6 van het algemeen verkeersreglement »;
Overwegende dat het hof van beroep, zonder te onderzoeken of die
« kiezelweg » al dan niet openstaat
voor het openbaar verkeer, dan wei
slechts voor het verkeer van bepaalde categorieen van personen, zijn
oordeel dat de bedoelde weg geen
openbare weg is, laat steunen op het
feit dat hij op prive-grond zou liggen, nu het arrest releveert dat hij
de « uitrit van het voetbalveld van
V.K. Gestel » uitmaakt, dat hij « al
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leen een min of meer berijdbaar gedeelte van een pand (is) dat langs
de baan nummer 18 gelegen is », dat
hij ligt op « een domein waarop een
kerk en verderop twee voetbalvelden gelegen zijn »;
Overwegende dat het arrest zijn
beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
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1° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - STRAFZAKEN - BEWIJS - " FRAUS
OMNIA CORRUMPIT

» -

DRAAGWIJDTE.

2° BEWIJS -

STRAFZAKEN - ALGEMEEN
RECHTSBEGINSEL - « FRAUS OMNIA CORUMPIT»,

1" en 2" Onregelmatig verkregen bewijselementen mag de rechter bij het vormen van zijn ovel"tuiging noch rechtstreks noch onrechtstreeks in aanmerking nemen; het algemeen rechtsbeginsel « Fraus omnia corrumpit » doet
geen afbreuk aan een schuldigverklaring van de beklaagde die de rechter
laat steunen op andere op regelmatige
wijze ingewonnen bewijselementen (1).

Om die redenen, verleent akte
van de afstanden wat betreft de
voorzieningen tegen de beslissingen
op de civielrechtelijke vorderingen
(VANLANDEGHEM T. M. TUYTEN)
van Fernand Goossens, Yvonne Saenen, Linda Goossens, Hilda FieARREST
rens, handelende in eigen naam, Johan Canipel en het Nationaal Ver(A.R. nr. 1095)
bond van Socialistische Mutualiteiten; vernietigt het bestreden arrest
HET HOF; - Gelet op het bestrein zoverre het beslist op de civielrechtelijke vorderingen van Leon den arrest, op 14 november 1986 op
Canipel, handelende in eigen naam, verwij zing door het Hof van Beroep
Leon Canipel en Hilda Fierens, han- te Brussel gewezen;
delend voor het gemeenschappelijk
Gelet op het arrest van het Hof
huwelijksvermogen, en Durmus Se- van 4 maart 1986 (2};
ker, behoudens in zoverre het oordeelt dat eiser een fout heeft begaan
I. In zoverre de voorziening gein oorzakelijk verband met het on- richt is tegen de beslissing op de
geval en de schadelijke gevolgen er- strafvordering tegen eiseres :
van; verwerpt de voorzieningen voor
Over het middel, afgeleid uit de schenhet overige; beveelt dat van dit arding
van de artikelen 97 van de Grondrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernie(1) Raadpl. Cass., 13 mei 1986, A.R. nr. 9136
tigde arrest; veroordeelt eiser in ze- (A.C., 1985-86, nr. 558), met concl. van het
ven twintigste van de kosten, laat O.M., ook in R.D.P., 1986, 905 tot 909. Zie ook
de overige kosten ten laste van de R.D.P., 1987, 508.
Over het algemeen rechtsbeginsel « Fraus
Staat; verwijst de aldus beperkte omnia
corrumpit », zie de rede van de procuzaak naar het Hof van Beroep te reur-generaal W. GANSHOF VAN DER MEERSCH,
Brussel.
« Propos sur le texte de !a loi et les principes
16 juni 1987 - 2" kamer - Voorzitter:
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijkluidende
conclusie van de h. du Jardin, advocaatgeneraal - Advocaten: mrs. Biitzler, De
Bruyn en De Gryse.

glmeraux du droit >>, Bull., 1970, biz. 123;
P. FORIERS, « L'ouverture a cassation en cas de
violation d'une maxime de droit >>, noot sub
Cass., 9 nov. 1965, in R.C.J.B., 1967, 139;
J. VIDAL, Essai d'une theorie generale de la
fraude, en droit franr;ais, Librairie Dalloz,
1957, biz. 381 e.v.
(2) A.C., 1985-86, nr 422.
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wet, 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden en uit de miskenning van het algemeen rechtsbeginsel « Fraus omnia corrumpit », en luidende als volgt : Terecht heeft het arrest
van het Hof van Beroep te Brussel overwogen dat te Veurne in dezelfde zaak dezelfde persoon als rechter en als onderzoeksrechter is opgetreden, en bijgevolg
dit vonnis vernietigt. Terecht heeft het
arrest eveneens overwogen dat de heer
rechter Colle daden van onderzoek gesteld heeft op een ogenblik waarop hij
nog niet het ambt van onderzoeksrechter
kon waarnemen, en bijgevolg uit de debatten geweerd de processen-verbaal met
betrekking tot de op 5 augustus 1982 in
opdracht van dezelfde magistraat uitgevoerde plichten van huiszoeking, inbeslagname en ondervraging (stuk
nr. 15/A, 15/C en 16/A tot en met 16/F).
Ten onrechte echter, en deels niet beantwoord, heeft het arrest de werking miskend van het algemeen rechtsbeginsel
« Fraus omnia corrumpit ». In het arrest
immers werd de vraagstelling in dat verband verkeerd geponeerd, naar het inzien van eiseres, met name dat de door
haar afgelegde verklaringen enkel het
gevolg zijn van de uitslag van latere en
regelmatig uitgevoerde opzoeki:ngen, zodat aan de bewijslast wordt voldaan.
Naar de mening van eiseres werd hier
de werking van « Fraus omnia corrumpit ,, in die mate miskend dat een onwettelijke daad geen gevolgen mag hebben,
noch rechtstreeks, wat het hof van beroep overweegt, noch onrechtstreeks,
wat het hof van beroep niet in overweging neemt. Eiseres citeert : Cass., 10 december 1923, Pas., 1924, I, 66, met conclusie van procureur-generaal P. Leclercq :
« En dehors de poursuites eventuelles
contre ses auterus, cette action illegale
ne peut avoir ni directement, ni indirectement aucune consequence legale ».
Het vraagstuk wordt gevormd door het
feit dat het logisch gezien onzinnig zou
zijn voor te houden dat de huiszoeking
en de uitgebreide eerste ondervraging
van de eiseres, Celine Vanlandeghem,
niet haar houding in de rest van het onderzoek zou hebben bei'nvloed, wat zowel
geldt voor de verbalisanten, die dan het
onderzoek toch voortzetten, als voor
haarzelf. De moeilijkheid is dat men
niet zo maar een element uit een onderzoek kan wegdenken, wanneer het de
facto is gebeurd, doch er achteraf geen
-rekening mag worden mee gehouden. In
dat opzicht valt ook op dat de overweging van het Hof van Beroep te Brussel,
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waar het stelt « overwegende dat het
tenslotte niet opgaat enerzijds te vragen
bepaalde stukken en terecht uit de debatten te zien weren en anderzijds zich
erover te beklagen dat deze tot haar verdediging niet meer kunnen gebruikt worden bij zover dat het proces niet meer
billijk zou zijn », duidelijk aantoont dat
het hof van beroep ervan uitgaat dat de
eiseres bovenvermelde feiten subjectief
wil aanwenden, daar waar men vergeet
dat zij er objectief even goed mee is geconfronteerd. Weze het zelfs dat, onafhankelijk van de aangetaste stukken, de
schuld van de eiseres zou kunnen worden vastgesteld, dan nog is haar een element van verdediging ontnomen in haar
verhouding tot haar rechters, dewelke
het geheel van de zaak dienen te beoordelen, en misschien, maar evengoed
hieruit een element, zij het slechts een
verzachtende omstandigheid, zou kunnen
hebben gevonden, hetwelk mogelijks de
strafmaat zou kunnen hebben bei'nvloed.
Buiten de wil van eiseres om wordt zij
hoe dan ook slechts op een gedeelte van
het strafdossier beoordeeld, wat niet kan
noch mag. In een onderzoek speelt overigens elk element van dat onderzoek een
rol, zij het naar schuld of onschuld toe,
of naar de loutere straftoemeting :

Overwegende dat eiseres niet preciseert welke eis, verweer of exceptie door het arrest « deels niet beantwoord » werd;
Overwegende dat de omstandigheid dat bepaalde bewijselementen
op onregelmatige wijze werden verkregen, enkel tot gevolg heeft dat de
rechter, bij het vormen van zijn
overtuiging, die gegevens rechtstreeks noch onrechtstreeks in aanmerking mag nemen; dat zulks echter niet belet dat de rechter de
beklaagde aan het hem ten laste gelegde feit schuldig kan verklaren indien hij die beslissing kan laten
steunen op andere op regelmatige
wijze ingewonnen gegevens;
Overwegende dat ten deze het arrest - na te hebben beslist dat de
stukken met betrekking tot de onregelmatig bevolen huiszoeking, inbeslagname en ondervraging van eiseres uit de debatten worden geweerd
- releveert dat: « nu (eiseres) nooit
tot bekentenissen overging inzake
diefstal tijdens het vervolg van het
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strafrechtelijk onderzoek; (... ) vermits de door haar afgelegde verklaringen betreffende de effekten, voorwerp van de telastlegging, enkel het
gevolg zijn van de uitslag van latere
en regelmatig uitgevoerde opzoekingen in de instellingen waar deze effekten werden verhandeld en verkocht en waar (eiseres) bepaalde
betalingen in de maand april 1981
uitvoerde, blijkt geenszins dat de aldus aan het Iicht gekomen elementen noodzakelijkerwijze het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg en
de bevestiging zouden zijn van de
op 5 augsutus 1982 onregelmatig uitgevoerde onderzoeksdaden »;
Overwegende dat het arrest vervolgens, zoals blijkt uit de redengeving onder rubriek III « Ten granden », de schuldigverklaring van
eiseres laat steunen op de bewijselementen die op regelmatige wijze
werden verkregen en die noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks
verband houden met de uit de debatten geweerde onderzoeksverrichtingen;
Overwegende dat het arrest tenslotte - in antwoord op de conclusie van eiseres ten betoge dat, nu de
rechters geen kennis konden nemen
van haar verklaringen opgenomen
in de stukken die uit de debatten
dienden te worden geweerd, zij geen
rekening hebben kunnen houden
met de voor haar verdediging gunstige elementen die daarin konden
te vinden zijn - aanstipt dat « ( ... )
indien zij toen de waarheid heeft gesproken, het voor haar niet moeilijk
was in de loop van het onderzoek de
inhoud ervan (namelijk van die
vroegere verklaringen) opnieuw te
verklaren »;
Overwegende dat het arrest aldus,
zonder schending van artikel 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en zonder miskenning van het door eiseres ingeroepen algemeen rechtsbeginsel, eiseres op regelmatige wijze schuldig
verklaart aan de haar ten laste ge-

legde feiten en de beslissing naar
recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerster tegen eiseres :
Overwegende dat eiseres geen bijzonder middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
16 juni 1987 - 2' kamer - Voorzitter:
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende
conclusie van de h. du Jardin, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Jan Van
Eeckhaut, Gent.
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KAMER -

16 juni 1987

1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN -

2° RECHT

BEGRIP.

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN STRAFVORDERING - BEKLAAGDE VERVOLGD ONDER MEER WEGENS
VALSHEID IN GESCHRIFTE EN GEBRUIK VAN
DE VALSE STUKKEN - VEROORDELING OP
GROND DAT DE STRAFVORDERING NIET VERJAARD IS DOORDAT DE BEKLAAGDE VAN DE
VALSE STUKKEN GEBRUIK HEEFT GEMAAKT
DOOR ZICH VOOR DE RECHTER TE BEROEPEN
OP DE ECHTHEID VAN DIE STUKKEN - GEVOLG.
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1" Geen gebruik van een vals stuk in de

zin van art. 197 Sw. is het feit dat hij
die onder meer wordt vervolgd wegens
valsheid in geschrifte, voor de rechter
die telastlegging betwist onder aanvoering dat de inhoud van het vals stuk
overeenstemt met de werkelijkheid die
het moest vaststellen (1).
2" Het recht van verdediging wordt mis-

kend door de rechter die de beklaagde
veroordeelt wegens onder meer valsheid in geschrifte en gebruik van valse
stukken, op grand dat de strafvordering niet verjaard is doordat de beklaagde van de valse stukken nog gebruik heeft gemaakt door zich voor
hem op de echtheid ervan te beroepen
(2).

(CEURSTEMONT T. MR. VAN BATTEL, Q.Q., E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 9893)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 1985 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiseres :

A. W at betreft de telastleggingen
111-b en IV:
Overwegende dat het arrest eiseres van die telastleggingen vrijspreekt;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is bij gebrek aan belang;

B. W at de overige telastleggingen
betreft:
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 196, 197 van het
Strafwetboek, 21 en 22 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en uit de miskenning van het
recht van verdediging,
(1) en (2) Cass., 18 maart 1980 (A.C., 1979-80,
nr 451).
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doordat het hof van beroep, om eiseres
schuldig te verklaren aan de telastleggingen A, B en C-I, II en III-a, oordeelt
« wat betreft de heromschrijving van de
tenlastelegging en de verjaring der strafvordering: (... ) dat ten deze het hof de
redengeving behoudt zoals weergegeven
in het arrest van 23 november 1984 en
de tijdspanne van de tenlastelegging All
verbetert als volgt: Na 7 maart 1977 en
totdat ofwel de beklaagde zich niet langer op de onder A.I.a en b vermelde
stukken zou beroepen ofwel een beslissend feit zal tussengekomen zijn waardoor een einde gesteld wordt aan het
strafbaar gebruik, met bedrieglijk opzet
of met het oogmerk om te schaden gebruik te hebben gemaakt van bovenvermelde valse akten of stukken, wetende
dat zij vals waren; (... ) dat, voor zover de
feiten van de onderscheiden tenlasteleggingen bewezen zouden zijn, zij opgeleverd worden door eenzelfde strafbaar opzet, zodat de verjaring der strafvordering
voor wat het geheel van de feiten, welke
als bewezen zouden aanzien worden, betreft, niet is ingetreden; (...) dat het ter
zake niet gaat om een eenvoudig verweer door beklaagde bij het betwisten
van de valsheid van de stukken en het
zich verder beroepen op die geschriften,
doch om een verweer tegen een strafonderzoek geopend op grand van een verdenking van misbruik van vertrouwen in
de loop van hetwelk de beklaagde spontaan geschriften aanwendt om zich hiertegen te verweren en de eigendom van
de verdwenen effecten of hun tegenwaarde te behouden; dat zulks omstandig werd uiteengezet in het arrest de
dato 23 november 1984; dat beklaagde
thans zich nog op dit middel blijft beroepen als verweer tegen de telasteleggingen onder B; (... ) dat het aldus voortduren van de strafbaarheid niet in strijd is
met de rechten van de verdediging of
geen schending uitmaakt van de Rechten van de Mens; dat in meerdere misdrijven de strafrechtelijke verjaring niet
intreedt voordat bepaalde voorwaarden
vervuld zijn »,
terwijl geen gebruik van een vals stuk
in de betekenis van de artikelen 196 en
197 van het Strafwetboek is het feit dat
hij of zij, die onder meer wordt vervolgd
wegens vervalsing van dat stuk, voor de
rechter de telastlegging betwist onder
aanvoering dat de inhoud van het stuk
overeenstemt met de werkelijkheid die
het moet vaststellen, ongeacht de omstandigheid dat het ook om een verweer
gaat « tegen een strafonderzoek geopend
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op grond van een verdenking van misbruik van vertrouwen in de loop van hetwelk de beklaagde spontaan geschriften
aanwendt om zich hiertegen te verweren
en de eigendom van de verdwenen effecten of hun tegenwaarde te behouden,
(zoals) omstandig werd uiteengezet in
het arrest de dato 23 november 1984 »;
het oordeel van het hof van beroep dat
het verweer van eiseres in dit strafgeding neerkomt op een gebruik van de
vals beweerde stukken, een miskenning
inhoudt van het recht van verdediging
van eiseres, zodat het hof van beroep op
voormelde gronden, nu op de dag van
het arrest meer dan zes jaar waren verstreken sedert de dag waarop het laatste
strafbaar feit werd gepleegd, namelijk 25
november 1977 en, bij ontstentenis van
enige grond tot schorsing van de verjaring, deze verjaring op de dag van het
arrest was verworven, eiseres niet wettig, na verbetering van de tijdspanne van
de telastlegging A.II, strafrechtelijk
heeft kunnen veroordelen (schending
van de wetsbepalingen en van het algemeen rechtsbeginsel, aangeduid in het
middel):

Overwegende dat het enkele feit
dat hij die onder meer wordt vervolgd wegens valsheid in geschrifte
en gebruik van valse stukken, voor
de onderzoeksgerechten of de feitenrechter die telastleggingen betwist
onder aanvoering dat de inhoud van
die stukken overeenstemt met de
werkelijkheid die zij moeten vaststellen, geen gebruik van valse stukken, in de zin van artikel 197 van
het Strafwetboek, oplevert; dat de
omstandigheid dat het niet gaat om
een eenvoudig verweer van de betrokkene bij het betwisten van de
valsheid van de stukken en het zich
verder beroepen op die geschriften,
doch om een verweer tegen een
strafonderzoek geopend op grond
van een verdenking van misbruik
van vertrouwen in de loop van hetwelk de betrokkene spontaan geschriften aanwendt om zich hiertegen te verweren en de eigendom
van de verdwenen effecten of hun
tegenwaarde te behouden, hieraan
niets afdoet;
Overwegende dat het middel gegrond is in zoverre het de schending
van artikel 197 van het Strafwet-

hoek en de miskenning van het
recht van verdediging van eiseres
aanvoert;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen van de
verweerders tegen eiseres :
Overwegende dat de vernietiging
van de veroordelende beslissing op
de strafvordering tegen eiseres de
vernietiging meebrengt van de beslissingen op de civielrechtelijke
vorderingen van de verweerders tegen haar, die het gevolg zijn van
eerstgenoemde beslissing;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiseres
veroordeelt op de strafvordering en
uitspraak doet over de civielrechtelijke vorderingen van de verweerders tegen haar; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt
eiseres in een vierde van de kosten
en laat de overige kosten ten laste
van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
16 juni 1987 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Biitzler.
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NOTARISAKTE -

PARTIJ

BEG RIP

Partij bij een notarisakte, in de zin van
art. 10 wet 25 ventose jaar XI op het
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notarisambt, is alleen hij die in de akte verschijnt en handelt voor zichzelf
of voor een ander, en hij die in de akte
niet verschijnt maar daarin handelt
door een gemachtigde; geen partij in
die zin is degene die als lasthebber
wordt aangesteld, maar die last in de
akte noch zelf noch door een ander
aanneemt (1).

(FELlERS M. T. FELlERS A.)
ARREST

(A.R. nr. 5341)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 juni 1985 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter van het Hof genomen op 8 mei 1987, waarbij de zaak
naar de derde kamer wordt verwezen;

Over het middel: schending van de artikelen 1318, 1319, 1320, 1322, 1984 van
het Burgerlijk Wetboek, 8, 10 en 68 van
de wet van 25 ventose-5 germinal jaar XI
op het notarisl:'mbt,
doordat het arrest, na geconstateerd te
hebben dat wijlen dokter Joseph Feliers
op 16 maart 1979 een trombose opliep
met een verlamming van de rechter
hand, dat hij op 20 maart 1979 een notarii:He akte van algemene lastgeving liet
opmaken waarbij eiser als lasthebber
werd aangesteld, dat de dames F.C. en
A.D., respectievelijk nicht en tante van
de echtgenote van eiser, als getuigen in
die notariele akte zijn opgetreden, en dat
dokter Joseph Feliers op 27 december
1979 te Zwalm is overleden, beslist dat
gezegde akte van algemene lastgeving
nietig was als authentieke akte en evenmin kon gelden als onderhandse akte,
zodat het bewijs van de lastgeving niet
wettelijk was geleverd; deze beslissing
stoelt op de beschouwing dat voornoem(1} Zie Cass., 7 dec. 1847 (Bull. en Pas., 1847,
I, 75) met andersluidende conclusie van eerste
advocaat-generaal Dewandre. MAssART : Commentaire general de la loi organique du notariat, nr. 517, biz. 116. SCHICKS en VAN!STERBEEK : Traite-formulaire de la pratique notariale, I, 120.
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de getuigen als zodanig in die akte niet
mochten optreden met toepassing van de
artikelen 8 en 10 van de wet van 25
ventose-5 germinal jaar XI, dat de akte
dientengevolge luidens artikel 68 van gezegde wet nietig was als authentieke akte, dat zij weliswaar, zijnde een akte
houdende lastgeving, luidens voormeld
artikel 68 en artikel 1318 van het Burgerlijk Wetboek geldig kon zijn als onderhandse akte ingeval zij ondertekend
werd door alle betrokken partijen, dat
zulks echter ten deze niet het geval was,
vermits de lastgever wegens de verlamming van zijn rechter hand niet kon tekenen, zodat de kwestieuze akte evenmin kon gelden als onderhandse akte,

terwijl, eerste onderdeel, nu eiser in
voormelde akte van algemene lastgeving
van 20 maart 1979 niet is opgetreden om
de lastgeving te aanvaarden, zulks medebrengt : dat in die akte een eenzijdige
handeling werd geconstateerd als bedoeld in het eerste lid van artikel 1984
van het Burgerlijk Wetboek, en niet een
contract als bedoeld in het tweede lid
van gezegd artikel 1984, dat er dus in die
akte geen contracterende partijen waren
als bedoeld in artikel 10 van voormelde
wet van 25 ventose-5 germinal jaar XI,
dat meer bepaald eiser geen contracterende partij in die akte was als bedoeld
door gezegd artikel 10, dat zodoende
noch dit artikel 10 noch de artikelen 8 en
68 beletten dat voornoemde getuigen geldig als getuigen in de kwestieuze akte
zouden optreden, dat dientengevolge de
kwestieuze akte van algemene lastgeving
een geldige authentieke akte uitmaakte
en er dan ook geen toepassing diende te
worden gemaakt van voormeld artikel 68
en van artikel 1318 van het Burgerlijk
Wetboek om na te gaan of die akte als
onderhandse akte kon gelden; waaruit
volgt dat het arrest, door te beschouwen
en te beslissen zoals gezegd, een verkeerde toepassing maakt van de in dit
onderdeel vermelde wettelijke bepalingen en aldus die bepalingen schendt;
tweede onderdeel, voor zover zou moeten aanvaard worden dat het arrest de in
het eerste onderdeel van het cassatiemiddel vermelde wettelijke bepalingen
niet zou hebben geschonden, omdat het
impliciet zou hebben beslist dat eiser als
contracterende partij in de akte van algemene lastgeving van 20 maart 1979
was opgetreden, het arrest dan de bewijskracht schendt welke door de artikelen 1319, 1320 en, voor zoveel nodig, 1322
van het Burgerlijk Wetboek aan de
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kwestieuze akte van algemene lastgeving
wordt gehecht :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest enerzijds constateert dat de litigieuze
akte van algemene volmacht is ondertekend door twee getuigen, wegens verlamming van de rechterhand van de verschijnende lastgever, alsook dat die twee getuigen
'respectievelijk een nicht en een tante waren van de echtgenote van de
lasthebber, eiser, die later van de
gegeven volmacht gebruik heeft gemaakt om een onroerend goed van
de lastgever te verkopen; dat het arrest anderzijds beslist dat de litigieuze akte nietig is wegens overtreding van het verbod vervat in artikel 10 van de wet op het notarisambt, krachtens hetwelk bloed- of
aanverwanten in een bij artikel 8
verboden graad van een der contracterende partijen geen getuige mogen zijn bij een akte;
Overwegende dat onder contracterende partijen in de zin van artikel
10 van de wet op het notarisambt aileen kunnen worden begrepen de
personen die in de akte verschijnen
en handelen voor zichzelf of voor
een ander, of in de akte niet verschijnen maar daarin handelen door
een gemachtigde; dat daaronder niet
kan worden begrepen degene die als
lasthebber wordt aangesteld, maar
die last in de akte noch zelf noch
door een ander aanneemt;
Overwegende dat het arrest, nu
het vaststelt dat eiser de last pas later heeft aangenomen en niet vaststelt dat hij in de akte is verschenen
of de last heeft aangenomen, de genoemde wetsbepaling schendt door
te beslissen dat eiser bij de akte
contracterende partij was;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het voor
recht zegt dat de akte van algemene
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lastgeving verleden voor notaris
Dirk Vanhaesebrouck op 20 maart
1979 nietig is als authentieke akte,
en uitspraak doet over de kosten
ten aanzien van eiser en verweerder; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
17 juni 1987 - 3• kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Bayart en
Biitzler.
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1° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
VOORRECHTEN - BESTAAN VAN HET
VOORRECHT - TOEPASSELIJKE WET IN DE
TIJD.

2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
- TOEPASSING IN DE TIJD - VOORRECHT WET TOT INVOERING OF UITBREIDING VAN
HET VOORRECHT SAMENLOOP VAN
SCHULDVORDERINGEN V66R DE INWERKINGTREDING VAN DE WET.

1• Het bestaan van een voorrecht wordt

beheerst door de wet die van kracht is
op het tijdstip van het feit dat of van
de handeling die het voorrecht doet
ontstaan (1).
2" Tenzij de wet anders bepaalt, wordt

de wet die een nieuw voorrecht invoert
of een bestaand voorrecht uitbreidt,
niet toegepast wanneer v66r de dag
van inwerkingtreding tussen alle
schuldeisers een samenloop is ontstaan die hun respectieve rechten onherroepelijk vastlegt (2).

1---------------(1} en (2} Cass., 30 mei 1968 (A.C., 1968,
1191}.

HOF VAN CASSATIE

1430

(SPINNERIJ GEVAERT P.V.B.A., THANS B.V.B.A.,
IN VEREFFENING T. FONDS TOT VERGOEDING
VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS)
ARREST

(A.R. nr. 5360)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 september 1985
door het Hof van Beroep te Gent gewezen, als verbeterd bij arrest van
20 januari 1986;
Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter van het Hof genomen op 8 mei 1987, waarbij de zaak
naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het middel: schending van de artikelen 19, eerste lid, 4'quinquies, van de
Hypotheekwet van 16 december 1851,
vormende titel XVIII van het derde boek
van het Burgerlijk Wetboek, als vervangen bij artikel 96 van de Herstelwet van
22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, en 2 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het hof van beroep, na te hebben vastgesteld dat de eerste rechter terecht geoordeeld heeft dat de sluitingsvergoedingen die verweerder, voor een
totaal bedrag van 2.397.268 frank, had
uitbetaald aan de werknemers van eiseres, geen loon vormen in de zin van artikel 19, eerste lid, 3'bis, van de
Hypotheekwet, en derhalve op die grond
geen opname in het bevoorrecht passief
van de in vereffening gestelde vennootschap kon worden uitgesproken, oordeelt
dat nog « de vraag (rest) of door de wet
van 22 januari 1985 en de toevoeging van
artikel 19, 4'bis (lees: quinquies), aan de
Hypotheekwet de schuldvordering van
(verweerder) bevoorrecht is geworden »,
vaststelt dat « de besproken wetswijziging van openbare orde (is) », en na
overwogen te hebben dat « zij van onmiddellijke toepassing is ook op toestanden die dagtekenen van v66r het ontstaan van de nieuwe wet, maar waarvan
de gevolgen voortduren onder het regime
van de nieuwe wet », dat « wetsbepalingen die de voorrangsregels van schuldvorderingen naar de verschillende aard
der voorrechten invoeren of wijzigen van
openbare orde (zijn) en onmiddellijk
(moeten) toegepast worden, ook op betwistingen gerezen v66r de inwerkingtreding van de wetswijziging, maar waarvan de beslechting nog niet definitief is,

Nr. 630

onder voorbehoud van een verworven
voorrecht van een derde >>, en dat het geschil het al dan niet bevoorrecht karakter van de schuldvordering (betreft) >>,
beslist dat << het hoger beroep van (verweerder) in zover (hij) de wetswijziging
inroept, bijgevolg gegrond (is) >>, en voor
recht zegt dat de schuldvordering overeenkomstig artikel 19, 4' bis (lees : 19,
4'quinquies), van de Hypotheekwet als
bevoorrecht moet worden beschouwd,

terwijl, luidens artikel 19, eerste lid,
4'quinquies, van de Hypotheekwet, als
vervangen door artikel 96 van de Herstelwet van 22 januari 1985, bevoorrecht
is de schuldvordering van het Fonds tot
Vergoeding van de in Geval van Sluiting
van Ondernemingen Ontslagen Werknemers tegenover de werkgever, gegrond
op (...), en de schuldvordering van hetzelfde fonds gegrond op artikel 18 van de
wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die
ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen; deze wetsbepaling overeenkomstig artikel 176 van de genoemde
herstelwet in werking getreden is vanaf
1 januari 1985 en het Fonds tot Vergoeding van de in Geval van Sluiting van
Ondernemingen Ontslagen Werknemers
bijgevolg een voorrecht toekent op bepaalde door dit fonds aan werknemers
uitgekeerde bedragen, voor zover deze
uitkeringen plaatsvonden na 1 januari
1985; de wetten die de bestaansvoorwaarden van een voorrecht beheersen, immers de wetten zijn die gelden op de dag
van het feit of van de akte die dit voorrecht doet ontstaan, en, behoudens andersluidende bepaling, de wetten die
nieuwe voorrechten invoeren of bestaande voorrechten uitbreiden, niet worden
toegepast wanneer, bijvoorbeeld ingevolge de invereffeningstelling van de
schuldplichtige vennootschap, tussen alle
schuldeisers ervan een samenloop is ontstaan die op onherroepelijke wijze hun
respectieve rechten bepaal~; ten deze de
samenloop van de voorrechten ontstond
op het ogenblik van de bekrachtiging
van het concordaat, minstens het feit of
de akte die het eventueel voorrecht kon
doen ontstaan, bestond in de betaling of
uitkering van de bedoelde sluitingsvergoedingen aan de met de sluiting van
hun onderneming geconfronteerde en
ontslagen werknemers; het hof van beroep, ten minste impliciet, vaststelde dat
bedoelde uitkeringen verricht werden
v66r 1 januari 1985; de feitenrechters
derhalve niet wettig konden oordelen dat
ten deze verweerder het voordeel van de
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Herstelwet van 22 januari 1985 kon inroepen om de enkele reden dat de wetsbepaling die de voorrangsregels van
schuldvorderingen naar de verschillende
aard van de voorrechten invoert of wijzigt, onmiddellijk moet worden toegepast
omdat zij van openbare orde is, en dus
oak invloed heeft op betwistingen die
vroeger gerezen zijn, doch op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet
nag niet definitief beslecht zijn :
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loop; dat hieraan niets afdoet dat
artikel 96 van de Herstelwet de
openbare orde raakt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist
dat de schuldvordering van verweerder ten bedrage van 2.397.268 frank
bevoorrecht is overeenkomstig artikel19, eerste lid, 4oquinquies, van de
Hypotheekwet; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.

Overwegende dat het arrest althans impliciet vaststelt dat de
schuldvordering waarop verweerder
aanspraak maakt, indien niet bevoorrecht, in samenloop komt met
andere niet bevoorrechte schuldvorderingen en dat verweerders schuldvordering is ontstaan en de samenloop is tot stand gekomen v66r 1
januari 1985;
Overwegende dat het bestaan van
17 juni 1987 - 3' kamer - Voorzitter
een voorrecht wordt beheerst door en verslaggever : de h. Soetaert, afdede wet die van kracht is op het tijd- lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclustip van het feit of van de handeling sie van de h. Lenaerts, advocaat-genedie het voorrecht doet ontstaan en raal - Advocaten : mrs. Biitzler en
dat, tenzij de wet anders bepaalt, de Simont.
wet die een nieuw voorrecht invoert
of een bestaand voorrecht uitbreidt,
niet wordt toegepast wanneer v66r
de dag van inwerkingtreding tussen
alle schuldeisers een samenloop is Nr. 631
ontstaan die hun respectieve rechten onherroepelijk vastlegt;
3' KAMER - 17 juni 1987
Overwegende dat artikel 96 van
de Herstelwet van 22 januari 1985
met name een nieuw voorrecht, in- CASSATIE - BEVOEGDHEID - BURGERvoert in zoverre het het 4oquinquies
LIJKE ZAKEN - AANSPRAKELIJKHEID VAN
van artikel 19 van de Hypotheekwet
DE GEMEENTE - OPENBARE WEG - ABNORMAAL GEVAAR - TOEZICHT VAN HET HOF.
vervangt door de vermelding : « de
schuldvorderingen van het Fonds tot
Vergoeding van de in Geval van Het Hoi is bevoegd om na te gaan of de
feitenrechter uit de door hem vastgeSluiting van Ondernemingen Ontslastelde feiten wettig heeft kunnen a/leigen Werknemers (... ) gegrond op arden dat een openbare weg geen abnortikel 18 van de wet van 28 juni 1966
maal gevaar vertoont waardoor de
betreffende schadeloosstelling van
gewettigde verwachting van de weggebruikers wordt beschaamd (1). (Art. 50
de werknemers die ontslagen wordecreet 14 dec. 1789 en titel XI, 3, 1°,
den bij sluiting van ondernemindecreet 16-24 aug. 1790.)
gen »;
Dat artikel 96 noch enige andere 1 - - - - - - - - - - - - - - - (1) Zie Cass., 11 april 1969 (A.C., 1969, 745)
bepaling van de genoemde herstelmet cone!. procureur-generaal Ganshof van
wet afwijkt van het aangehaalde be- der
Meersch; Cass., 12 april 1984, A.R. nr. 7054
ginsel dat de nieuwe wet niet terug- (A.C., 1983-84, nr. 470) en 18 okt. 1984, A.R.
werkt tot het tijdstip van de samen- nr. 7119 (A.C., 1984-85, nr. 130).
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(VANDENDRIESSCHE T. GEMEENTE BERTEM)
ARREST

(A.R. nr. 5411)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 oktober 1985 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter van het Hof genomen op 8 mei 1987, waarbij de zaak
naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 50 van het
decreet van 14 december 1789 betreffende de samenstelling der gemeenten, 1, 3,
inzonderheid 1", van titel XI van het decreet van 16-24 augustus 1790 op de rechterlijke organisatie, 10 van de bij koninklijk besluit van 16 maart 1968 gecoordineerde wetten betreffende de politie op
het wegverkeer, 1382, 1383 en 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest de vordering van eiser tegen verweerster tot betaling van
een schadevergoeding van 105.510 frank
afwijst op grand: « dat uit de dossiergegevens blijkt dat dit ongeval plaatsvond
toen de echtgenote van (eiser) diens
voertuig bestuurde en de onderkant van
het voertuig in contact kwam met het
wegdek, waardoor de motorcarter beschadigd werd en de motorolie wegliep;
dat volgens de vaststellingen van de verbalisanten drie dagen na het ongeval, op
de plaats van het ongeval zoals aangeduid door de bestuurster van het beschadigd voertuig, het wegdek een zwartachtige vlek vertoonde op het middengedeelte van de weg, waar deze een niveauverschil vertoont van ten hoogste 12 em in
dwarsprofiel; dat de bestuurster verder
is gereden om, wegens motorpech, tot
stilstand te komen 2 km voorbij de
plaats van de aanrijding; dat de Ruwaalstraat een veldstraat is en " gekasseid
met kinderkoppen "; dat na hevige regenval, zoals op de dag van het ongeval, deze straat een natuurlijke waterloop
vormt voor het afvloeien van het regenwater afkomstig van de hager gelegen
landerijen; dat (verweerster) terecht stelt
dat de eerste rechter haar ten onrechte
aansprakelijk heeft geacht voor de schade, oordelend dat (verweerster) zou tekort gekomen zijn aan haar verplichtingen overeenkomstig de decreten van 14
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december 1789 en 16-24 augustus 1790
opgelegd; dat de aansprakelijkheid van
de gemeente krachtens deze decreten
slechts in het gedrang komt wanneer de
weggebruikers verschalkt worden in het
gewettigd vertrouwen dat ze in de staat
van de weg mogen hebben, d.i. wanneer
deze in de waan worden gebracht dat de
weg in goede staat is, terwijl deze in een
slechtere of onveiliger toestand is dan
deze waaraan een oplettend bestuurder
zich redelijkerwijze kan verwachten; dat
uit de vaststelling van de verbalisant en
uit de foto's van de plaats van het ongeval blijkt dat de Ruwaalstraat ter plaatse
de kenmerken vertoont van een smalle
en slecht gekasseide veldweg met " ezelsrug " in het midden; dat de bestuurster
deze weg regelmatig gebruikte, zodat zij
de slechte toestand van deze veldweg
kende en moest kennen; dat zij in die
omstandigheden niet kan voorhouden
dat zij verschalkt werd in het rechtmatig
vertrouwen dat ze in de staat van deze
weg had; dat integendeel blijkt dat zij,
gelet op de slechte staat van de veldweg
en gelet op de ongunstige weersomstandigheden waardoor deze weg was herschapen in een waterloop, naliet haar
snelheid aan te passen aan de duidelijk
waarneembare toestand; dat aileen deze
fout in oorzakelijk verband staat met het
ongeval en de voorgehouden schade; dat
geen fout overeenkomstig artt. 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek in hoofde van (verweerster) wordt bewezen; dat
niet bewezen is dat de Ruwaalstraat
geen normaal berijdbare en geen voldoende veilige openbare weg is; dat in
casu een duidelijk zichtbare oneffenheid
van 12 em in het midden van een veldweg, zelfs bij regenweer en a fortiori
waar de bestuurster vertrouwd was met
deze toestand, niet kan gelijkgesteld
worden met een gebrek in de weg in de
zin van art. 1384, 1 in fine, B.W., zodat
(verweerster) evenmin aansprakelijk is
overeenkomstig dit artikel »,

terwijl, eerste onderdeel, de gemeenteoverheid ertoe gehouden is aileen die
wegen aan te leggen en voor het openbaar vervoer open te stellen die voldoende veilig zijn; zij, behoudens een vreemde oorzaak, door aangepaste maatregelen elk abnormaal gevaar moet ondervangen; het arrest in feite vaststelt dat
het wegdek op de plaats van het ongeval
een niveauverschil vertoont van 12 em in
dwarsprofiel en dat de Ruwaalstraat op
de dag van het ongeval een natuurlijke
waterloop vormde; het arrest uit die vaststellingen niet wettig heeft kunnen aflei-
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den dat de Ruwaalstraat een voldoende
veilige openbare weg is zonder het begrip abnormaal gevaar en de daaruit
voortvloeiende verplichtingen voor de gemeenteoverheid te miskennen; een niveauverschil van 12 em in een wegdek
die tot natuurlijke waterloop hervormd
was, inderdaad een abnormaal gevaar
uitmaakt dat van die aard is dat de normale verwachtingen van de weggebruikers worden verrast (schending van de
artikelen 50 van het decreet van 14 december 1789, 1, 3, 1°, van titel XI van het
decreet van 16-24 augustus 1790, 10 van
het koninklijk besluit van 16 maart 1968,
1382, 1a8a en 1a84, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het hof van beroep, op grond van de feitelijke gegevens die het beschrijft in de redengeving aangehaald in het middel, wettig beslist dat de weg geen
abnormaal gevaar vertoonde waardoor de gewettigde verwachting van
de weggebruikers wordt beschaamd;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
17 juni 1987 - a· kamer - Voorzitter:
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Houtekier.
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RECHT VAN VERDEDIGING-

BURGERLIJKE ZAKEN - AMBTSHALVE AFLEIDING
VAN FElTEN UIT OVERGELEGDE STUKKEN.
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Geen miskenning van het recht van verdediging begaat de rechter die het bewijs van een gesteld feit afleidt uit de
inhoud van een akte die hem door partijen ter beoordeling is onderworpen,
oak al heeft geen van beide partijen
zelf die afleiding gemaakt (1).

(KNAPEN D. T. KNAPEN E., KNAPEN R.)
ARREST

(A.R. nr. 5444)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 januari 1986 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter van het Hof genomen op 8 mei 1987, waarbij de zaak
naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het eerste middel : schending van
artikellla8, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek, van het algemeen rechtsbeginsel
- het beschikkingsbeginsel - dat partijen in burgerlijke zaken autonoom de
grenzen van het geding bepalen, en van
het recht van verdediging,
doordat het arrest het verweer van eiseres, volgens hetwelk zij de bedragen
van de spaarboekjes, ten belope van respectievelijk 278.6a6 en 14a.417 frank, en
de kasbons ter waarde van 200.000 frank
van haar moeder, bij wijze van schenking onder de levenden, had gekregen,
verwerpt, en dientengevolge beslist dat
zij geen aanspraak kan maken op deze
door haar verborgen gehouden bedragen
en waarden, op grond dat : « gelet op de
tekst van het testament, niet kan aangenomen worden dat de de cujus " al het
geld en de roerende waarden " nog v66r
haar overlijden aan haar dochter heeft
willen schenken met vrijstelling van inbreng •,
terwijl de verweersters hun stelling
dat bedoelde gelden en waarden aan eiseres niet waren geschonken, in geen en(1) Zie Cass., 10 okt. 1974 (A.C., 1975, 186),
25 mei 1984, A.R. nr. 4035 (A.C., 1983-84,
nr. 544) en 19 sept. 1986, A.R. nr. 4964, supra,
nr. 35. MoTULSKY : Ecrits, I, Le role respectif
du juge et des parties dans !'allegation des
faits, nrs. 19 en 28, biz. 50 en 55.
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kel opzicht lieten steunen op de tekst
van het testament, zodat de appelrechters, door de afwijzing van het door eiseres opgeworpen verweer te baseren op
een akte die de verweersters niet ingeroepen hadden ter weerlegging van dit
verweer en dus oak niet tot ondersteuning van hun rechtsvordering, ambtshalve de oorzaak van hun rechtsvordering
hebben gewijzigd, tussen partijen een
geschil hebben opgeworpen dat tussen
hen niet hestand, en het arrest aldus
schending inhoudt van het algemeen
rechtsbeginsel - het beschikkingsbeginsel - dat enkel de partijen de grenzen
van het burgerlijk geding bepalen, van
artikel 1138, 2", van het Gerechtelijk Wethoek, dat dit rechtsbeginsel bekrachtigt
door niet toe te laten dat de rechter uitspraak doet over niet gevorderde zaken,
minstens van het recht van verdediging
van eiseres daar partijen niet in de gelegenheid werden gesteld hun middelen
met betrekking tot het bovenbedoeld
door de appelrechters ai:nbtshalve opgeworpen punt voor te dragen :

Overwegende dat het door de verweersters aanhangig gemaakte geschil strekt om eiseres als zuiver
erfgenaam te doen beschouwen zonder dat zij op enig aandeel in weggemaakte of verborgen gehouden
zaken van de nalatenschap aanspraak kan maken; dat de verweersters die vordering hebben gegrond
op feiten van verberging en bedrieglijk opzet;
Overwegende dat de rechters,
door het bewijs van het laatstvermelde feit mede af te leiden uit de
inhoud van het testament, dat door
partijen aan de rechtbank was overgelegd, de oorzaak van de vordering
niet wijzigt, noch enig geschil opwerpt dat hun door partijen niet
was onderworpen; dat de rechter die
een te bewijzen feitelijk gegeven afleidt uit andere feitelijke gegevens,
welke de partijen hem hebben voorgelegd, hoewel geen enkele partij
die afleiding had gemaakt, het recht
van verdediging niet miskent wanneer hij daaromtrent niet vooraf het
debat heropent;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
17 juni 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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WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING - WERKLOZE DIE ARBEID VOOR EEN DERDE NIET IN LOONDIENST
VERRICHT- BEREKENING VAN HET BEDRAG
VAN DE UITKERING- INKOMEN UIT ARBEID
- BEGRIP.

Voor de berekening van het bedrag van
de werkloosheidsuitkering van de
werkloze die toegestane arbeid voor
een derde niet in loondienst verricht,
wordt onder inkomen verstaan de ontvangen materifile voordelen verminderd met de uitgaven en lasten die aan
de verrichte arbeid verbonden zijn (1).
(Art. 146, §§ 1 en 2, tweede lid, 4",
Werkloosheidsbesluit.)

(VUYLSTEKE
T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING)
ARREST

(A.R. nr. 5657)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 januari 1986 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel: schending van artikel 146, §§ 1 en 2, 4", van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 betreffende
(1) Nog geen toepassing in deze zaak vindt
§ 3 van art. 146 Werkloosheidsbesluit, ingevoegd bij K.B. 2 mei 1984, volgens welke het
bedrag van het in dit artikel bedoelde inkomen gelijk is aan het brutobedrag verminderd
met de persoonlijke sociale-zekerheidsbijdrage
en de bedrijfsvoorheffing.
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arbeidsvoorziening en werkloosheid, gewijzigd door de koninklijke besluiten
van 24 oktober en 1 december 1967 en 26
april 1976,
doordat het arbeidshof, na te hebben
vastgesteld dat « artikel 146, paragraaf 2,
4", van het koninklijk besluit van 20 december 1963 stelt dat het inkomen uit de
arbeid of de hulp toegestaan bij artikel
128 moet afgetrokken worden van de
werkloosheidsuitkeringen, verhoogd met
40 procent », beslist dat het « inkomen te
beschouwen (is) in de meest brede zin,
namelijk al datgene wat men verdient
met zijn arbeid, en in dat inkomen dan
winst en kosten begrepen (zijn), vermits
uit dit inkomen ook de kosten worden
gedekt », en dit op de volgende gronden:
« zo men netto-inkomen heeft bedoeld,
moet men dit ook aldus stellen, zoniet
gaat het om bruto-inkomen, zoals trouwens bepaald wordt in de hele werkloosheidsreglementering, waarbij (verweerder) terecht verwijst naar de artikelen
121, paragraaf 2, 130 en 160 van het koninklijk besluit van 20 december 1963.
(...) Het is (...) niet gegrond te verwijzen
naar andere wetgevingen wanneer de eigen wetgeving inzake werkloosheid aanduidingen geeft. Evenmin kan men stellen dat " inkomen " fiscaal belast inkomen is, vermits dit uit geen enkele
aanduiding in deze reglementering kan
afgeleid worden. In geval van noodzakelijke interpretatie van een wetsartikel
kan men tevens geen interpretatie granden die de uitvoering van het wetsartikel
onmogelijk maakt »; het arbeidshof besluit dat verweerder terecht stelt dat hij
mag steunen op het laatst en volledig gekend inkomen, aldus de beslissing van
de eerste rechter bevestigend, weliswaar
op eigen gronden,
terwijl artikel 128 van het Werkloosheidsbesluit bepaalt dat de werkloze onder bepaalde voorwaarden, zijn ~an
spra~k op u~!kering behoudt, zelfs als hij
arbe1d, hetzlJ voor een derde, hetzij voor
zichzelf verricht, of wanneer hij samenwoont met een zelfstandige; artikel 146,
§ 1, van hetzelfde koninklijk besluit van
20 december 1963 bepaalt dat bepaalde
pensioengerechtigden hun aanspraak op
werkloosheidsuitkering kunnen doen gelden en hiervoor een bepaalde berekeningsmodaliteit wordt vastgelegd; de
tweede paragraaf van hetzelfde artikel
eyenzeer in een recht op uitkering voorzlet voor hen die een inkomen uit de arbeid of de hulp, toegestaan bij artikel 28,
verwerven; de berekening van de werkloosheidsuitkeringen waarop deze werk-
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lozen gerechtigd zijn, dient te geschieden
door van het dagelijks bedrag van de uitkering bepaald voor de categorie van de
aanvrager, verhoogd met 40 %, en op de
naasthogere frank afgerond, af te trekken, het bedrag van naasthogere frank
afgerond, af te trekken het bedrag van
het inkomen dat uit de arbeid of de hulp
wordt geput, dat wil zeggen het jaarbedrag gedeeld door 300; onder << inkomen »
uit arbeid of hulp, bedoeld bij artikel 128
van het Werkloosheidsbesluit, moet worden verstaan (zoals door eiser voor de
feitenrechter voorgehouden), de bruto-inkomsten, verminderd met de eventuele
bedrijfslasten, sociale-zeker he ids bij dragen en bedrijfsvoorheffing, althans de
bruto-inkomsten moeten worden verminderd met de jaarlijkse bijdrage voor de
sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing; noch artikel 121, § 2, noch de artikelen 130 of 160 van het Werkloosheidsbesluit ter zake als relevante uitgangspunten kunnen worden beschouwd, nu zij
niet gewagen van inkomen, doch van
loon; het arbeidshof derhalve, door het
begrip « inkomen » in de breedst mogelijke zin op te vatten, en hieronder te
verstaan al hetgeen de betrokkene verwerft, ongeacht de uitgaven die hij zich
diende te getroosten om de inkomsten
mogelijk te maken, ongeacht de socialezekerheidsbijdragen die hij diende te betalen, en ongeacht de eventuele bedrijfsvoorheffing, de in de aanhef van het
middel vermelde wettelijke bepaling
schendt:

Overwegende dat, blijkens artikel
126 van het koninklijk besluit van
20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid,
geen aanspraak op werkloosheidsuitkering heeft de werknemer die
gedurende zijn werkloosheid arbeid
voor een derde, al dan niet in loondienst, verricht, waarvoor hij enig
loon of materieel voordeel ontvangt,
dat tot zijn levensonderhoud en dat
van zijn gezin kan bijdragen; dat,
krachtens artikel 128 van dat besluit, die werknemer zijn aanspraak
op werkloosheidsuitkering evenwel
onder de bij dat artikel gestelde
voorwaarden kan behouden;
Overwegende dat, krachtens artikel 146, §§ 1 en 2, tweede lid, 4•, van
voormeld koninklijk besluit, de
werknemer die met toepassing van
artikel 128 zijn aanspraak op werk-
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loosheidsuitkering behouden heeft
en uit de toegestane arbeid of hulp
een inkomen geniet waarvan het dagelijks bedrag lager is dan het bedrag van de werkloosheidsuitkering
bepaald voor zijn categorie, verhoogd met 40 % en op de naasthogere frank afgerond, recht heeft op
een werkloosheidsuitkering waarvan
het bedrag gelijk is aan het verschil
tussen het zoeven opgegeven bedrag
en het bedrag van het inkomen, zonder het bedrag van de werkloosheidsuitkering te kunnen overschrijden;
Overwegende dat, wanneer de arbeid voor een derde niet in loondienst wordt verricht, onder inkomen dient te worden verstaan de
ontvangen materiele voordelen verminderd met de uitgaven en lasten
die aan de verrichte arbeid verbonden zijn;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat eiser
zijn activiteit niet in loondienst uitoefende;
Dat het arrest, door te beslissen
dat eisers « bruto-inkomen » zonder
enige aftrek van kosten in aanmerking dient te worden genomen, de
in het middel vermelde bepaling
schendt;
Dat het middel gegrond is;
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1° BESTAANSMINIMUM -

BEGRIP.

2° GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT - BESTAANSMINIMUM - CASSATIEGEDING - CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR CENTRUM
VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN INGEWILLIGD.

1° Het bestaansminimum bestaat in een
bedrag in geld, niet in natura. (Artt. 2
en 11 Bestaansminimumwet.)
2° Wanneer het Hof, na het cassatiebe-

roep van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn te hebben ingewilligd, een beslissing vernietigt
over een vordering omtrent het recht
op bestaansminimum ingesteld door of
tegen een gerechtigde, veroordeelt het
eiser in de kosten. (Artt. 580, 8°, c,
1017, tweede lid, en 1111, vierde lid,
Ger.W.)
(OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN TE WETTEREN T. BOGAERT)
ARREST

(A.R. nr. 5679)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 januari 1986 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
veroordeelt verweerder in de kosten;
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
17 juni 1987 - a• kamer - Voorzitter:
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Marchal" - GelijkJuidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Biitzler.

Over het middel : schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 11 van de
wet van 7 augustus 1974 tot instelling
van het recht op een bestaansminimum,
27 van het koninklijk besluit van ao oktober 1974 houdende algemeen reglement betreffende het bestaansminimum,
en 60, § a, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, en van het
algemeen rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen bij het bepalen
van de grenzen van het geschil, of beschikkingsbeginsel,
doordat het arrest, na vastgesteld te
hebben dat verweerder bepaalde onkosten niet kan dragen, hoewel hij nog bij
zijn moeder inwoont, maar dat het gevaar niet denkbeeldig is dat hij de toege-
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kende bedragen aan drank zou besteden,
op grond van deze overwegingen beslist
dat hij « met ingang van 1 januari 1984
recht heeft op het bestaansminimum dat
hij verkreeg op het ogenblik van de
schorsing, mits gezorgd wordt voor de
nodige begeleiding, de uitbetaling in natura wordt beoogd in samenspraak met
de moeder van (verweerder), opdat het
bestaansminimum zijn bestemming niet
zou missen », en op deze basis het hoger
beroep gedeeltelijk gegrond verklaart,

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre
het de kosten ten laste van eiser
brengt; 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 eiser in de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.

derde onderdeel, de betaling van het
bestaansminimum in een financiEHe
hulpverlening bestaat, voor eiser te verstrekken naast zijn andere taken van
hulpverlening en begeleiding van sociale,
educatieve of materiele aard, waaruit
blijkt dat het arbeidshof, door te bepalen
dat het bestaansminimum hoofdzakelijk
in natura dient te worden uitbetaald, de
bepalingen miskent met betrekking tot
de datum en wijze van uitbetaling van
het bestaansminimum, namelijk per
week, per halve maand of per maand en
bij postassignatie, dus in geld (schending
van de artikelen 11 van de wet van 7 augustus 1974 en 27 van het koninklijk besluit van 30 oktober 1974); waaruit tevens blijkt dat het arrest de soevereine
bevoegdheid van eiser om de vorm van
zijn hulpverlening te bepalen en aan te
passen aan de specifieke noden van de
hulpbehoevende, miskent (schending van
artikel 60, § 3, van de wet van 8 juli
1976):

17 juni 1987 - 3' kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Claeys Bouuaert.

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de artikelen
2 en 11 van de wet van 7 augustus
1974 tot instelling van het recht op
een bestaansminimum volgt dat het
bestaansminimum bestaat in een
jaarlijks bedrag in geld, dat per
week, per veertien dagen of per
maand wordt uitbetaald naar keuze
van het bevoegde openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn, niet
in enige prestatie in natura;
Dat het arrest, door te beslissen
dat het bestaansminimum aan verweerder zal worden toegekend
« hoofdzakelijk in natura, opdat het
bestaansminimum zijn bestemming
niet zou missen », de genoemde
wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

2° VERJARING -

Nr. 635

2'

KAMER -

17 juni 1987

1° VERJARING-

STRAFZAKEN- TERMlJNEN - STRAFVORDERlNG - VEROORDELENDE BESLlSSlNG - MlSDRIJF GEPLEEGD TUSSEN TWEE TlJDSTlPPEN ZONDER NADERE
BEPALlNG VAN TIJD - ONMOGELlJKHEID
VOOR HET HOF NA TE GAAN OF DE STRAFVORDERlNG ALDAN NIET VERJAARD WAS.
STRAFZAKEN - TERMlJNEN - STRAFVORDERlNG - VERSCHEIDENE
FElTEN - FElTEN DIE DE UITVOERlNG ZlJN
VAN EEN EN HETZELFDE STRAFBAAR OPZET
- AANVANG VAN DE VERJARlNGSTERMlJN.

1• Wanneer de bestreden beslissing de

beklaagde veroordeelt wegens feiten
gepleegd tussen twee bepaalde tijdstippen, zonder nadere bepaling van tijd,
en het Hoi aan de hand van de processtukken waarop het acht vermag te
slaan, niet kan nagaan of de strafvordering al dan niet verjaard was, vernietigt het Hoi de veroordeling met
verwijzing (1). (Art. 97 Gw.; artt. 21, 22
en 23 wet 17 april 1878.)
2• Wanneer de rechter een beklaagde tot

een enkele correctionele straf veroor(1) Cass., 19 nov. 1985, A.R. nr. 9613
(A.C., 1985-86, nr. 187); zie Cass., 4 dec. 1985
'
A.R. nr. 4573 (ibid., 1985-86, nr. 233).

1438

HOF VAN CASSATIE

deelt wegens verscheidene feiten die
naar zijn oordeel voortvloeien uit een
enkele opzet, en uit de data van de bewezen verklaarde feiten blijkt· dat die
feiten zonder onderbreking van meer
dan drie jaar op elkaar volgen, gaat de
verjaringstermijn van de strafvordering pas na het laatste feit in (2).

(SAROLEA, PIRNAY T. ORLANDO)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5760)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 januari 1987 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op
de tegen de eisers, beklaagden, ingestelde strafvordering,
1. waarbij de beklaagden vrijgesproken worden van de telastlegging
B4:
Overwegende dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn bij gebrek
aan belang;
2. waarbij de beklaagden veroordeeld worden wegens de telastleggingen A1, 2, 3, C5, 6, D7, 8, E9 en
10:
Over het middel: schending van de artikelen 21, 22, 23, 24, 25 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, gewijzigd bij de wet van 30 mei
1961 en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na sommige telastleggingen nader te hebben omschreven,
zonder echter de datum van de ten laste
gelegde feiten te veranderen, behalve
dan in de telastleggingen F14 tot 16, van
welke feiten de eisers aangezocht werden om verweer te voeren over de omstandigheid dat ze die feiten zouden hebben gepleegd tussen 1 juni 1979 en 20
juni 1982 en niet 1981, bij de uitspraak
over de strafvordering, de telastleggingen A1, 2, 3, C5, 6, D7, 8, E9, 10, Fll tot
(2) Zie Cass., 11 maart 1985, A.R. nr. 7275
(A.C., 1984-85, nr. 414).
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16, zoals ze aldus verduidelijkt, omschreven zijn in de dagvaarding, bewezen verklaart, hen wegens al die misdrijven, behalve Fll tot 16, veroordeelt tot een
gevangenisstraf van vier maanden met
uitstel en tot een geldboete van 100
frank, hen wegens laatstgenoemde misdrijven een geldboete van vijfmaal 26
frank oplegt, hen ambtshalve veroordeelt
om aan de Rijksdienst voor Maatschapeijke Zekerheid het bedrag van de niet
gestorte bijdragen, verhogingen en verwijlinteresten te betalen en, bij de uitspraak over de burgerlijke rechtsvordering, het beroepen vonnis waarbij aan de
burgerlijke partij Orlando het definitief
vastgestelde bedrag van een frank was
toegekend, bevestigt en hen voor het
overige in de kosten verwijst,
terwijl de dagvaarding niet duidelijk
aangeeft op welke dag bepaalde feiten
zouden zijn gepleegd, doch bepaalde feiten situeert in de periode « tussen 1 januari 1978 en ... » verschillende data (1
januari, 14 juni en 20 juni 1982) en ande ..
re « tussen 1 juni 1979 en 20 juni 1982 »;
uit het arrest noch uit enig stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
een van de tegen de eisers bewezen verklaarde feiten gepleegd is minder dan
drie jaar v66r een verjaringstuitende
daad van vervolging of van onderzoek,
welke daad op haar beurt zou dagtekenen van minder dan drie j aar v66r de
uitspraak van het arrest, of dat de verjaring om enigerlei reden zou zijn geschorst; het Hof derhalve onmogelijk
kan nagaan of de strafvordering op de
dag van de uitspraak van het arrest al
dan niet verjaard was (schending van aile in het middel vermelde bepalingen) :

Overwegende dat het arrest de eisers tot een gevangenisstraf van
vier maanden met uitstel gedurende
vijf jaar en tot een geldboete van
honderd frank of een vervangende
gevangenisstraf van vijftien dagen
veroordeelt wegens valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken gedurende de periode van 1 januari 1978 tot 1 juni 1982 (telastlegging A1), van 1 januari 1978 tot 14
juni 1982 (telastleggingen A2, E9 en
ElO), van 1 januari 1978 tot 20 juni
1982 (telastlegging A3), ter zake dat
hij tussen 1 januari 1978 en 1 juni
1982 valselijk heeft verklaard dat
werknemers ontslagen waren of gedeeltelijk werkloos waren geworden
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(telastlegging C5) en onjuiste verklaringen heeft afgelegd waardoor ten
onrechte werkloosheidsuitkeringen
zijn betaald (telastlegging C6) en
dat hij tussen 1 januari 1978 en 14
juni 1982 inbreuk gepleegd heeft op
de bepalingen van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (telastlegging D7) en van het Wetboek van de
Belasting over de Toegevoegde
Waarde (telastlegging D8);
Overwegende dat het arrest nergens in de motivering en voor geen
enkele telastlegging aangeeft op
welke dag het laatste, bewezen verklaarde feit is gepleegd;
Overwegende dat uit het arrest
noch uit enig stuk waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt dat een
van de bewezen verklaarde feiten is
gepleegd minder dan drie jaar v66r
een verjaringstuitende daad van onderzoek of van vervolging die minder dan drie jaar v66r de uitspraak
van het arrest zou zijn verricht, of
dat de verjaring om enigerlei reden
zou zijn geschorst;
Dat het Hof derhalve onmogelijk
kan nagaan of de strafvordering op
de dag van de uitspraak van het arrest al dan niet verjaard was;
Dat het middel gegrond is;
3. waarbij de beklaagden veroordeeld worden wegens de telastleggingen Fll tot 16 :
Over het hierboven weergegeven
middel:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat aan de telastleggingen Fll
tot 16 een en hetzelfde opzet ten
grondslag ligt en de eisers veroordeelt tot een enkele geldboete van
vijfmaal 26 frank; dat uit de data
van de bewezen verklaarde feiten
blijkt dat die feiten elkaar zonder
een onderbreking van meer dan drie
jaar hebben opgevolgd van 1 juni
1979 tot 20 juni 1982, dag van het
laatste door het hof van beroep bewezen verklaarde feit; dat bijgevolg
de verjaringstermijn van de strafvordering, die pas op 20 juni 1982 is
beginnen te lopen en op 29 februari
1984 regelmatig is gestuit ingevolge
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de verwijzingsbeschikking van de
raadkamer, niet verstreken was op
15 januari 1987, dag van de uitspraak van het arrest;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

B. In zoverre de voorziening van
de eiser Sarolt~a. beklaagde, gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat de wegens de telastlegging Fll, F12 en F13 ingestelde burgerlijke rechtsvordering, op
de sub A3 aangegeven gronden niet
verjaard was op de dag van de uitspraak van het arrest;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de telastleggingen
A1, 2, 3, C5, 6, D7, 8, E9, 10 en de eisers veroordeelt in de kosten van de
strafvordering; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt
de eisers, ieder van hen, in een vierde van de kosten; laat de kosten
voor het overige ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
17 juni 1987 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Draps.

1440

HOF VAN CASSATIE

Nr. 636
2• KAMER - 17 juni 1987

1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
BESLISSINGEN EN PARTIJEN - JEUGDBESCHERMING - MAATREGELEN TOT BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN - MAATREGELEN TEN AANZIEN VAN DE OUDERS - OPVOEDINGSBIJSTAND - BEWARING VAN DE MINDERJARIGE - VOORLOPIGE MAATREGEL HOGER BEROEP TEGEN DIE MAATREGEL ONTVANKELIJKHEID -HOGER BEROEP VAN
DE MINDERJARIGE.

2° JEUGDBESCHERMING -

MAATREGELEN TOT BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN- MAATREGELEN TEN AANZIEN VAN DE
OUDERS - OPVOEDINGSBIJSTAND - BEWARING VAN DE MINDERJARIGE - VOORLOPIGE
MAATREGEL - HOGER BEROEP TEGEN DIE
MAATREGEL - ONTVANKELIJKHEID - HOGER BEROEP VAN DE MINDERJARIGE.

1o en 2° In de zaken bedoeld in titel II,

hoofdstuk III, afdeling 1, van de Jeugdbeschermingswet van 8 april 1965, die
betrekking hebben op de maatregelen,
onder meer voor opvoedingsbijstand,
ten aanzien van de ouders, worden de
betrokken minderjarigen niet als partij bij de debatten beschouwd; daaruit
volgt dat zij geen hager beroep kunnen instellen, zelfs niet tegen de beschikking waarbij te hunnen aanzien
een voorlopige maatregel van bewaring wordt genomen. (Artt. 30,31, 52,
eerste lid, 56, eerste lid, en 58, eerste
lid, Jeugdbeschermingswet.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE LUIK T. W... E ... EN W... G ...)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5899)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 februari 1987 gewezen door de jeugdkamer van het
Hof van Beroep te Luik;
Over het middel: dat het arrest het hoger beroep dat door de verweerster E ...
W... was ingesteld tegen de op 9 juni
1986 door de jeugdrechter te Luik gewezen beschikking, waarbij op grond van
de artikelen 31, 37, 4°, 58, 59 en 62 van de
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wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming de uitbesteding van
de minderjarige E ... W ... bij het Rijksgesticht voor Observatie en Opvoeding onder Toezicht te Saint-Servais is bevolen,
ontvankelijk verklaart, op grond « (dat)
wanneer de (bij artikel 52, tweede lid,
van die wet bepaalde) voorlopige maatregel wordt genomen, de minderjarige ...
als partij in de zaak moet worden beschouwd, zodat hij samen met zijn ouders en onafhankelijk van hen hoger
moet kunnen instellen tot wijziging van
een dergelijke ten aanzien van hem genomen maatregel ... »,
terwijl, eerste onderdeel, de beroepen
beschikking van 9 juni 1986 een wijzigingsbeschikking was die, op grond van
een door de Jeugdrechtbank te Luik op 3
mei 1985 op tegenspraak gewezen vonnis, was gegeven krachtens de artikelen
30, 31, 44, 45, 46, 55, 58, 59 en 62 van de
wet van 8 april 1965 en waarbij ten aanzien van de verweerder G... W... een
maatregel tot opvoedingsbijstand was bevolen voor zijn twee kinderen, E ... W ... ,
geboren op 15 april 1972, en D ... W... , geboren op 9 oktober 1974; die opvoedingsbijstand, voor G ... W ... de verplichting inhield om de minderjarige E ... W ... in het
bij de beschikking van 28 januari 1985
aangewezen tehuis « Le Relais » te Neupre te laten; derhalve, de jeugdkamer in
hoger beroep, op het enkele hoger beroep van de minderjarige E ... W ... , enkel
uitspraak mocht doen over de toepassing
van de artikelen 30 en 31 van de wet van
8 april 1965, dit is, in het kader van een
maatregel tot opvoedingsbijstand ten
aanzien van de vader van die minderjarige;
tweede onderdeel, artikel 58 van de
wet van 8 april 1965 de dwingende bepaling bevat dat enkel de partijen in de
zaak het recht hebben hoger beroep in
te stellen tegen de beslissingen in de zaken bedoeld in titel II, hoofdstukken III
en IV, van die wet, zonder dat een onderscheid wordt gemaakt tussen de beslissingen die worden gewezen in de fase
van de voorlopige maatregelen en de beslissingen over de zaak zelf; artikel 58,
eerste lid, van die wet uitdrukkelijk de
minderjarige, ook al is hij belanghebbende, de hoedanigheid van partij ontzegt in
de zaken bedoeld in titel II, hoofdstuk
III, eerste afdeling, zonder dat een onderscheid wordt gemaakt tussen de fase
van de voorbereidende nasporingen en
voorlopige maatregelen van artikel 52
enerzijds, en de fase van de beslissing
over de zaak zelf, anderzijds; de wet uit-
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drukkelijk de minderjarige alleen als
partij beschouwt in de bij titel II, hoofdstuk III, tweede afdeling, bepaalde gevallen en geen enkele bijzondere regeling
heeft ingevoerd voor de beslissingen die
in de fase van de voorlopige maatregelen
ten aanzien van de minderj arige genamen worden in het kader van de bepalingen van titel II, hoofdstuk III, eerste afdeling;

Over het middel in zijn geheel:
Overwegende dat, zoals uit de gedingstukken blijkt, de beroepen beschikking door de jeugdrechter te
Luik op 9 juni 1986 is gewezen ingevolge een vonnis van de jeugdrechtbank van die plaats waarbij, met
toepassing van de artikelen 30 en 31
van de wet van 8 april 1965, een
maatregel tot opvoedingsbijstand bevolen is ten aanzien van verweerder, vader van verweerster;
Overwegende dat artikel 52, eerste lid, van de wet van 8 april 1965
bepaalt dat gedurende een rechtspleging strekkende tot de toepassing
van een der maatregelen bedoeld in
titel II, hoofdstuk III, en met name
van een maatregel tot opvoedingsbij stand ten aanzien van de ouders
van een minderjarige, de jeugdrechtbank ten aanzien van de minderjarige voorlopig de nodige maatregelen van bewaring neemt;
Dat, nochtans luidens artikel 56,
eerste lid, van die wet, de belanghebbende minderjarigen in de zaken bedoeld in titel II, hoofdstuk III,
eerste afdeling, die betrekking hebben op de maatregelen ten aanzien
van de ouders, niet als partij bij de
debatten worden beschouwd; dat zij
bijgevolg, geen partij zijnde, geen
gebruik kunnen maken van het door
artikel 58, eerste lid, ingevoerde
recht van hager beroep, zelfs niet tegen de beschikking waarbij, met
toepassing van artikel 52, eerste lid,
te hunnen aanzien een maatregel
van bewaring wordt genomen;
Overwegende dat het hof van beroep, jeugdkamer, derhalve de ontvankelijkverklaring van het door de
minderjarige verweerster tegen de
beschikking van 9 juni 1986 ingestel-

de hager beroep 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; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het anders samengestelde Hof van Beroep
te Luik, J eugdkamer.
17 juni 1987 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal.
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KAMER -

18 juni 1987

1° OVEREENKOMST-

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN - VERPLICHTINGEN TUSSEN PARTIJEN - UITVOERING TE
GOEDER TROUW - BEGINSEL VOLGENS HETWELK EEN PARTIJ GEEN MISBRUIK MAG MAKEN VAN DE HAAR BIJ DE OVEREENKOMST
TOEGEKENDE RECHTEN.

2° OVEREENKOMST -

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN - VERPLICHTINGEN TUSSEN PARTIJEN - UITVOERING TE
GOEDER TROUW - MISBRUIK DOOR EEN PARTIJ VAN RECHT UIT DE OVEREENKOMST BEG RIP.

1° en 2° Hoewel het beginsel, dat over-

eenkomsten te goeder trouw ten uitvoer moeten worden gebracht, een partij verbiedt misbruik te maken van de
rechten die een contract haar toekent,
is een dergelijk misbruik maar aanwezig wanneer die partij uitsluitend in
haar eigen belang gebruik maakt van
een recht dat zij aan de overeenkomst
ontleent en daaruit een voordeel trekt
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dat buiten verhouding is met de overeenkomstige last van de andere partij
(1). (Art. 1134, derde lid, B.W.)

{::IIARTELECR, MICHELET T. SIMON)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7607)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 27 juni 1985 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Di.nant;

Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1134, derde
lid, van het Burgerlijk Wetboek, voor zoveel nodig, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en miskenning van het algemeen beginsel van misbruik van recht,
doordat het bestreden vonnis, met bevestiging van het beroepen vonnis, na te
hebben vastgesteld dat « de partijen op
26 juli 1980 in een authentieke akte van
verdeling onder hen van een onverdeelde
schuur, definitief en onherroepelijk afstand hebben gedaan van alle erfdienstbaarheden, behalve de wettelijke erfdienstbaarheid van ladderrecht, die hun
respectieve erven belasten of bevoordelen, en inzonderheid hebben bepaald dat
de wettelijke erfdienstbaarheid van overgang ten laste van (verweerders) erf en
ten voordele van (eisers) erf wordt opgeheven, onder de opschortende voorwaarde dat laatstgenoemde op de grens van
de eigendommen een gebouw zou oprichten, dat de eigendommen in de lengte
scheidt; ... dat de (eisers) ... (een) gebouw
hebben opgericht ... op de grens van de
eigendommen over een bepaalde lengte,
om daarvan 15 centimeter af te wijken
ongeveer in het midden van de muur en
50 centimeter achteraan de eigend~m
men »; dat verweerders vordering, gegrond op de artikelen 676 en 678 van het
Burgerlijk Wetboek, « ertoe strekte ... (de
eisers) de opening te doen afschaffen die
zij hadden aangebracht in de muur die
paalt aan (verweerders) eigendom en die
rechtstreeks toegang tot en uitzicht op
die eigendom mogelijk maakt >>, en welke opening hen een erfdienstbaarheid
van overgang, als bedoeld in de voormelde akte van verdeling, verschafte; dat
(1) Cass., 19 sept.
(A.C, 1983-84, nr 34).

1983,

A.R.

nr.

6694
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<< de (eisers) zich verzetten tegen de vordering, op grand dat hun erfdienstbaarheid van overgang volgens hen nog
steeds bestaat, nu de opschortende voorwaarde, als bepaald in de voormelde
overeenkomst van 26 juli 1980, niet is
vervuld, aangezien zij het gebouw niet
op de grens van de respectieve eigendommen hebben opgericht, maar op 15
centimeter en verder op 50 centimeter
van die grens ''• de eisers veroordeelt om
de opening in hun muur, met uitzicht op
verweerders erf, af te schaffen, en aldus
impliciet beslist dat de erfdienstbaarheid
van overgang ten voordele van het erf
van de eisers en ten laste van verweerders erf is uitgedoofd, op grand « dat de
(eisers) klaarblijkelijk, door hun gebouw
op enkele centimeters van de naburige
eigendom op te richten en de toepassing
te weigeren van een contractueel beding
dat zij, ongeveer op het tijdstip van de
constructie, hebben onderschreven en
dat elke erfdienstbaarheid opheft ingeval
zij bouwen op de grens van de eigendommen, de bovenvermelde overeenkomst
niet te goeder trouw c;i'tvoeren; dat zij
door de letterlijke uitvoering ervan te eisen, die zij door eigen toedoen onmogelijk hebben gemaakt, klaarblijkelijk abusief handelen >>,
terwijl, eerste onderdeel, noch die motieven noch enig ander motief van het
bestreden vonnis antwoorden op de passage uit de conclusie en het verzoekschrift in hager beroep, waarin de
eisers betoogden dat « (het litigieuze) beding zegt : " anderzijds, aangezien de
heer en mevrouw Marteleur-Michelet
van plan zijn bij hun belendend pand
een bijgebouw op te richten, zal de wettelijke erfdienstbaarheid van overgang
ten voordele van de heer en mevrouw
Marteleur-Michelet en ten laste van het
goed van de heer Simon definitief en onherroepelijk tenietgaan als de echtgenoten Marteleur-Michelet bouwen op de
grens, vanaf het bestaande pand tot de
gemene haag tussen de eigendommen
van de verschijnende partijen "; ... dat rekening moet worden gehouden met de
context waarin (verweerder) heeft geiHst
dat dit beding in de akte van verdeling
(zou worden opgenomen); ... dat ... het
probleem van de akte van verdeling, en
derhalve van dat beding, pas is gerezen
op het ogenblik dat (de eisers) een bouwaanvraag hebben ingediend; ... dat de
partijen de akte van verdeling op 26 juli
1980 hebben ondertekend; ... dat de (eisers), op het ogenblik van de ondertekening, de grondplaat van hun gebouw
reeds hadden aangebracht; dat de plaats
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van het gebouw vaststond, dat (verweerder) dus zeer goed wist waar het zou
worden opgericht ... ; dat derhalve duidelijk blijkt dat de partijen, door het opnemen van dat beding in de akte, precies
het probleem van de door {de eisers)
geplande en trouwens reeds aangevatte
constructie willen opvangen; dat precies
daarom werd bepaald dat de erfdienstbaarheid van overgang verdwijnt als het
gebouw wordt opgericht op de grens vana£ ... en tot ... ; dat zulks niet het geval
was op het ogenblik van de ondertekening van de akte, en ook thans nog niet
zoals uit de plaatsopneming is gebleken;
... dat de partijen, indien zij niet uitdrukkelijk de bedoeling hadden gehad een
oplossing te vinden voor de concrete toestand op dat ogenblik, niet zo precies
zouden zijn geweest bij het opstellen van
het beding dat zegt dat de erfdienstbaarheid van overgang verdwijnt als het gebouw wordt opgericht op de grens van ...
tot ... ; dat de partijen, indien zij geen rekening hadden willen houden met de
plaats van de reeds aangebrachte grondplaat, slechts hadden moeten bepalen
dat de erfdienstbaarheid van overgang
zou verdwijnen als op de grens tussen de
eigendommen van de verschijnende partijen werd gebouwd; dat zulks niet het
geval is; dat het beding moet worden
ontleed, rekening houdend met de context waarin het is opgesteld; dat elk
woord ervan belangrijk is en dat {de eisers) het beding willen laten eerbiedigen
dat, op het ogenblik dat het werd opgesteld, in de geest van elke partij duidelijk was »; daaruit volgt dat het vonnis
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
tweede onderdeel, noch die motieven
noch enig ander motief van het bestreden vonnis een antwoord inhouden op de
passage uit de conclusie van de eisers
waarin zij aanvoerden dat « de rechtbank, indien zij toch zou zeggen, quod
non, dat de erfdienstbaarheid van overgang is opgeheven, niet kon bevelen de
deur af te schaffen, aangezien die sedert
meer dan dertig jaar bestaat >>; daaruit
volgt dat het vonnis niet regelmatig met
redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet);

derde onderdeel, hoewel het in artikel
1134 van het Burgerlijk Wetboek neergelegd beginsel dat overeenkomsten te goeder trouw moet worden uitgevoerd, een
contractpartij verbiedt misbruik te rnaken van de rechten die dit contract haar
toekent, een dergelijk misbruik onder-
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stelt dat, wanneer die partij, uitsluitend
in haar eigen belang, gebruik maakt van
een recht dat zij aan de overeenkomst
ontleent, zij daaruit een voordeel haalt
dat buiten verhouding is met de correlatie last van de andere partij; daaruit
volgt dat het vonnis niet naar recht heeft
kunnen beslissen dat de eisers de litigieuze overeenkomst van verdeling niet
te goeder trouw haddeh uitgevoerd, zonder vast te stellen dat de eisers door het
uitoefenen van hun recht te bouwen op
enkele centimeters van de grens tussen
beide erven, een voordeel hebben bekomen dat buiten verhouding is met de
last van verweerder (schending van artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek en, voor zoveel nodig, van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en miskenning van het algemeen beginsel van misbruik van recht) :

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het vonnis vaststelt dat de partijen, bij authentieke
akte van 26 juli 1980, waren overeengekomen a£ te zien van elke erfdienstbaarheid ten voordele of ten
laste van hun erven, inzonderheid
van de erfdienstbaarheid van overgang ten laste van verweerders erf
en ten voordele van dat van de eisers, onder de opschortende voorwaarde dat laatstgenoemden op de
grens van de eigendommen een gebouw oprichten;
Overwegende dat het vonnis erop
wijst dat de eisers dat gebouw hebben opgericht « op de grens van de
eigendommen over een bepaalde
lengte, om daarvan 15 centimeter a£
te wijken ongeveer in het midden
van de muur, en 50 centimeter achteraan de eigendommen »; dat het
overweegt dat de eisers, door te weigeren de overeenkomst inzake de
afstand van de erfdienstbaarheden
uit te voeren op grond dat het gebouw niet is opgericht op de grens
van de eigendommen, maar op enkele centimeter daarvan, de voormelde overeenkomst niet te goeder
trouw hebben uitgevoerd en « dat de
letterlijke uitvoering ervan eisen,
die zij door eigen toedoen onmogelijk hebben gemaakt, klaarblijkelijk
abusief is »;
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Overwegende dat, hoewel het in
artikel 1134 van het Burgerlijk Wethoek neergelegd beginsel dat overeenkomsten te goeder trouw moeten
worden uitgevoerd, een contractpartij verbiedt misbruik te maken van
de rechten die dit contract haar toekent, een dergelijk misbruik onderstelt dat, wanneer die partij, uitsluitend in haar eigen belang, gebruik
maakt van een recht dat zij aan de
overeenkomst ontleent, zij daaruit
een voordeel haalt dat buiten verhouding is met de correlatieve last
van de andere partij;
Overwegende dat daaruit volgt dat
het vonnis een tekortkoming van de
eisers aan hun verplichtingen om de
litigieuze overeenkomst te goeder
trouw uit te voeren, niet wettig
heeft kunnen afleiden uit het feit
« dat de letterlijke uitvoering ervan
eisen (... ) klaarblijkelijk abusief is »,
zonder vast te stellen dat de nadPlen die er voor verwcerder zouden
uit voortvloeien, niet in verhouding
staan tot de voordelen die de eisers
halen uit de uitoefening van het hun
bij de overeenkomst toegekende
recht;

Nr. 638
1e

KAMER -

18 juni 1987

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE-

GEZAG
VAN GEWIJSDE - BURGERLIJKE ZAKEN EINDVONNIS - ONDERSCHEID.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMENE BEGRIPPEN
- EINDVONNIS - GEZAG VAN GEWIJSDE ONDERSCHEID.

3° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSINGEN EN PARTIJEN - HOGER BEROEP DAT EEN VROEGERE EINDBESLISSING OPNIEUW IN HET GEDING WIL
BRENGEN- ONTVANKELIJKHEID.

1° en 2° Een rechter steunt niet op het

gezag van gewijsde van een vroegere
rechterlijke beslissing wanneer hij oordeelt dat over het hem voorgelegde geschil reeds definitief uitspraak is gedaan, namelljk door een beslissing
waarbij de rechter zijn rechtsmacht
over dat geschilpunt volledig heeft uitgeoefend (1). (Artt. 19 en 23 tot 28
Ger.W.)
3° Niet ontvankelijk is het hager beroep

dat opnieuw in het geding wil brengen
een vroegere rechterlijke beslissing,
buiten het beroepen vonnis, waarbij de
rechter zijn rechtsmacht over een geschilpunt volledig heeft uitgeoefend.

(DE SOCIALE VOORZORG C.V. T. DELHAMENDE)

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
be;lissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen, zitting houdende in
hager beroep.
18 juni 1987 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van mevr.
Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Kirkpatrick.

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7614)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 september 1985
door het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 19, 23, 24, 25, 26 van bet Gerech-

1----------------(1) Zie Cass., 21 juni 1979, Rev. not. beige,
1983, biz. 85, en de noot van Daniel Sterckx;
R.P.D.B., Compl. VI, v" Chose juge, nr. 4; A.
FETIWEIS, Manuel de procedure civile, 1985,
nr. 356, biz. 263.
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telijk Wetboek en miskenning van het algemeen beginsel van het recht van
verdediging,
doordat het arrest zegt dat het principaal hoger beroep van eiseres niet ontvankelijk is, in zoverre het gericht is tegen haar verzekerde Delhamende, op
grond dat verweerder de exceptie van
niet-ontvankelijkheid opwerpt, afgeleid
uit het gezag van gewijsde van het vonnis van 24 juni 1977 van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Charleroi; dat die
beslissing << voor recht heeft gezegd dat
eiseres verweerder moet vrijwaren voor
aile veroordelingen ten principale, tot betaling van interest en kosten die tegen
hem zullen worden uitgesproken wegens
de schadelijke gevolgen voor Josee Desmet van het ongeval van 14 september
1971) ... dat er sprake is van miskenning
van het gezag van gewijsde als de vordering tot het bekomen van een nieuwe beslissing onverenigbaar is met de bewoordingen van een vroegere beslissing
tussen dezelfde partijen; dat uit het feit
dat oorzaak en voorwerp van een rechtsvordering waarover definitief is beslist,
niet identiek zijn met die van een andere rechtsvordering die achteraf tussen
dezelfde partijen is ingesteld, niet noodzakelijk volgt dat er een dergelijke overeenstemming niet bestaat ten aanzien
van enige aanspraak of vaststelling, en
derhalve evenmin dat de rechter kan ingaan op een aanspraak waarvan de
grondslag onverenigbaar is met het vroegere gewijsde; dat daaruit volgt dat het
identiek karakter van het voorwerp noch
absoluut noch integraal moet zijn en dat
het volstaat dat de nieuwe aanspraak
het voordeel van de vroegere beslissing
geheel of gedeeltelijk wil laten tenietdoen; dat, ten deze, de partijen vanzelfsprekend dezelfde zijn en redelijkerwijze
moet worden vastgesteld dat definitief is
beslist dat eiseres haar verzekerde moet
vrijwaren voor aile veroordelingen die
tegen hem zuilen worden uitgesproken
wegens de schadelijke gevolgen voor Josee Desmet van het ongeval van 14 september 1971; ... dat die rechtstoestand
trouwens enkel te wijten is aan de verwarring die is veroorzaakt door (eiseres)
zelf, die ten onrechte heeft gemeend dat
zij tijdens de procedure tegenstrever was
van J osee Desmet, en bovendien, na de
betekening op 27 juni 1983, die haar zowel (als aan verweerder) ter kennis was
gebracht, die verweerder nooit had verzocht hoger beroep in te stellen, en hem
zelfs niet op de hoogte had gebracht van
haar beslissing hoger beroep in te stellen, terwijl de verzekeraar de verbinte-
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nissen niet te goeder trouw uitvoert als
hij optreedt zonder zich te bekommeren
om de belangen van zijn verzekerde, terwijl hij zich ertoe had verbonden diens
vermogen te vrijwaren »,
terwijl, eerste onderdeel, het vonnis
van 24 juni 1977 van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Charleroi weliswaar
voor recht heeft gezegd dat eiseres verweerder moest vrijwaren voor aile veroordelingen ten principale, tot betaling
van interest en kosten, die tegen hem
zuilen worden uitgesproken wegens de
schadelijke gevolgen voor Josee Desmet
van het litigieuze ongeval, eiseres enkel
heeft veroordeeld om verweerder te vrijwaren voor de tegen hem uitgesproken
provisionele veroordeling; het vonnis van
24 juni 1977 immers, op de hoofdvordering van J osee Desmet tegen verweerder, ook een provisionele veroordeling
heeft uitgesproken; daaruit volgt dat het
vonnis van 24 juni 1977 geen eindbeslissing is en derhalve geen gezag van gewijsde heeft (schending van de artikelen
19, 23, 24, 25 en 26 van het Gerechtelijk
Wetboek);
tweede onderdeel, het vonnis van 24
juni 1977 van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Charleroi, dat enerzijds provisioneel en anderzijds definitief uitspraak
doet over de rechtsvordering tot vrijwaring, geen gezag van gewijsde kan hebben met betrekking tot de latere veroordelingen van verweerder (schending van
de artikelen 23, 24 en 25 van het Gerechtelijk Wetboek); die beslissing het recht
van verdediging van eiseres miskent, dat
van openbare orde is (miskenning van
het algemeen beginsel van het recht van
verdediging); het arrest aldus de wetsbepalingen schendt en het algemeen
rechtsbeginsel miskent, die in het middel
worden aangewezen :
Overwegende dat het bestreden
arrest, na te hebben vastgesteld dat
het vonnis van 24 juni 1977 van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Charleroi << voor recht zegt dat (eiseres) (verweerder) moet vrijwaren
voor alle veroordelingen, ten principale, tot betaling van interest en
kosten, die tegen hem zullen worden
uitgesproken wegens de schadelijke
gevolgen voor Josee Desmet van het
ongeval van 14 september 1971 » en
dat dit vonnis werd << bevestigd door
het arrest van het hof van beroep
(te Bergen) van 12 januari 1979, dat
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zelf definitief is geworden sedert het
arrest van 20 maart 1980 van het
Hof van Cassatie », zegt « dat definitief is geoordeeld dat (eiseres) haar
verzekerde moet vrijwaren voor aile
veroordelingen ten principale, tot
betaling van interest en kosten, die
tegen hem zullen worden uitgesproken wegens de schadelijke gevolgen
voor J osee Desmet van het ongeval
van 14 september 1971 »;
Overwegende dat het arrest aldus
niet gegrond is op het gezag van gewijsde van het vonnis van 24 juni
1977, maar overweegt dat de rechter, door zijn beslissing zowel over
het beginsel als over de omvang van
de verplichting van eiseres om verweerder te vrijwaren, zijn rechtsmacht over die litigieuze vragen volledig heeft uitgeoefend;
Dat die overweging de niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep
van eiseres, die deze verplichting tot
vrijwaring opnieuw in het geding
wil brengen, voldoende naar recht
verantwoordt;
Overwegende dat het middel, dat
in beide onderdelen de miskenning
van het gezag van gewij sde van
voornoemd vonnis aanvoert en, in
het tweede onderdeel bovendien de
miskenning van het recht van verdediging van eiseres, afgeleid uit de
aangevoerde miskenning van dat gezag van gewijsde, gericht is tegen
ten overvloede gegeven motieven
van het bestreden arrest en, derhalve, niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
18 juni 1987 - 1' kamer - Voorz#ter :
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van mevr.
Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.
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AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - DAAD
'T ALGEMEEN -

FOUT -

BEGRIP.

BUITEN
FOUT IN

Een lout kan bestaan niet enkel in misbruik van eigen recht, maar ook in onwettige aantasting van andermans
recht, met name andermans eigendomsrecht, door inname van een gedeelte van zijn erf.
(HENNAUT T. « USINES BOEL » N.V.,
« IMMOBILIERE DU CENTRE > N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7636)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 april 1984 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
I. Over de voorziening, in zoverre
zij gericht is tegen de tweede verweerster:
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door het openbaar ministerie ambtshalve opgeworpen tegen de
voorziening en waarvan kennis is'
gegeven overeenkomstig artikel 1097
van het Gerechtelijk Wetboek, en
hieruit afgeleid dat het cassatieverzoekschrift geen middel bevat dat'
kritiek oefent op de beschikkingen
van het arrest die de tweede verweerster buiten de zaak stellen :
Overwegende dat eiser, in het enige middel dat hij tot staving van
zijn cassatieberoep au.nvoert, geen
kritiek oefent op de beslissing ten
aanzien van de tweede verweerster;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
II. Over de voorziening, in zoverre
zij tegen de eerste verweerster is
gericht:
Over het middel: schending van de artikelen 544, 552, 555 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
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doordat het arrest, met bevestiging
van de beslissing van de eerste rechter,
afwijzend beschikt op eisers rechtsvordering tot betaling van schadevergoeding
omdat de grondvesten van het belendend
gebouw, dat eigendom is van de eerste
verweerster en dat werd opgericht door
de tweede, 43 centimeter (8 m') van zijn
erf innemen, en doordat het aldus heeft
beslist op grond dat : « ... de aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de eerste (verweerster) enkel kan voortvloeien
uit een misbruik van recht, dat wil zeggen het gebruik van een recht dat de gewone uitoefening door een voorzichtig en
meest gerede persoon overschrijdt; ... dat
de onderhandse akte van 7 maart 1952
het afbreken toestaat van de gemene
scheidingsmuur van de eigendommen,
vaststelt dat die muur geen grondvoet
heeft en het heroprichten van de muur
op de oorspronkelijke as toestaat, dat wil
zeggen gedeeltelijk op de twee gronden,
waarbij de constructie de exclusieve eigendom van de (eerste verweerster)
blijft; ... dat in die omstandigheden de
eventuele fout van de naburige eigenaar
de (eiser) niet kan ontheffen van zijn
verplichting de maatregelen te treffen
die aangepast zijn aan de omvang van
de voorgenomen constructie; ... dat immers de toestand van de plaatsen, zoals
die v66r het bouwproject bestond, aantoont dat de 6,10 meter brede grond paalde aan een benzinestation met een verdieping en aan het gebouw van (de
eerste verweerster), waarvan eiser wist
of had moeten weten welke de inplantingsomstandigheden waren; ... dat zijn
desbetreffende onachtzaamheid of nalatigheid de enige oorzaak is van de schade waarvan hij de vergoeding eist; ... dat
(de eerste verweerster) in geen geval
misbruik heeft gemaakt van haar eigendomsrecht en dat haar aquilische aansprakelijkheid dus niet in het gedrang
komt; ... dat de aansprakelijkheid, die uit
deze bepaling (artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek) volgt, bestaat in het
verstoren van het evenwicht door een
hinder die de normale ongemakken van
nabuurschap overschrijdt; ... dat in deze
zaak, en gelet op de feitelijke toestand,
de reeds bestaande uitstekende onderbouw van het naburig gebouw geen abnormale hinder uitmaakt die de gewone
verplichtingen van nabuurschap overschrijdt; ... dat de afmetingen en inplantingen van belendende gebouwen, in een
stedelijk milieu, voorzienbare en onvermijdelijke technische gevolgen hebben
waarmee de buren rekening moeten houden en die normale relatieve beperkin-
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gen van hun genotsrecht uitmaken; ...
dat (eiser) zich niet kan beklagen over
een normale feitelijke toestand die hij
moest kennen en waaraan hij zich moest
aanpassen »,
terwijl, eerste onderdeel, eigendom het
recht is om op de meest volstrekte wijze
van een zaak het genot te hebben en
daarover te beschikken (artikel 544 van
het Burgerlijk Wetboek); de eigendom
van de grond in zich de eigendom bevat
van hetgeen op en onder de grond is (artikel 552 van het Burgerlijk Wetboek),
zodat de eigenaar met name de wegruiming kan vragen van de werken die op
zijn erf door derden tot stand zijn gebracht, onverminderd zijn recht op schadevergoeding voor de eventueel geleden
schade (artikel 555 van het Burgerlijk
Wetboek); uit die bepalingen volgt, enerzijds, dat de eigenaar van een bouwgrond een fout begaat als hij een grondvoet aanbrengt in de ondergrond van
een naburig erf, anderzijds, dat de eigenaar van dat erf helemaal geen rekening
moet houden met die grondvoet wanneer
hij op zijn grond bouwt; daaruit volgt dat
het arrest niet zonder schending van de
voornoemde bepalingen kon beslissen
dat, hoewel het gebouw van de eerste
verweerster steunt op een grondvoet die
gedeeltelijk op eisers grond ligt, « verweersters aansprakelijkheid buiten overeenkomst enkel bij misbruik van recht
in het gedrang komt » en dat verweerster, ten deze, « geen misbruik heeft gemaakt van haar recht », maar dat eiser
daarentegen « door eigen nalatigheid
zijn schade heeft veroorzaakt >>, nu hij
bij het ontwerpen van zijn gebouw geen
rekening heeft gehouden met die grondvoet; dergelijke beslissingen inderdaad
eisers eigendomsrecht op zijn erf en de
attributen daarvan ontkent of althans
willekeurig beperkt, waarbij bovendien
zonder enige wettelijke grondslag aan
verweerster « een recht » wordt verleend
om een deel van het belendend erf in te
nemen, welk recht zij, in die onderstelling, niet zou hebben misbruikt (scherrding van alle in de aanhef van het middel aangewezen wetsbepalingen);

W at het eerste onderdeel betreft :

Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de
eerste verweerster haar gebouw
heeft ol?gericht op een grondvoet
van 8 m , en 43 em van eisers erf inneemt;
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Overwegende dat verweersters
fout niet enkel kan bestaan in het
feit dat zij van haar eigen recht misbruik heeft gemaakt, maar ook in
het feit dat zij eisers eigendomsrecht op onwettige wijze zou hebben
aangetast;
Overwegende dat het arrest, dat
enkel erop wijst dat verweerster
door een gedeelte van eisers erf in
te nemen « geen misbruik heeft gemaakt van haar recht en dat haar
aquilische aansprakelijkheid derhalve niet in het gedrang komt », de in
dit onderdeel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, zonder het tweede onderdeel te moeten onderzoeken
dat tot geen ruimere cassatie kan
leiden, verwerpt de voorziening in
zoverre zij tegen de tweede verweerster, de naamloze vennootschap
« Immobiliere du Centre », is gericht; vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet
over de vordering van eiser tegen de
eerste verweerster, de naamloze
vennootschap « Usines Boi:H »; 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
Brussel.
18 juni 1987 - 1' kamer - Voorzitter:
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van mevr.
Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Simont.
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ONGEVAL- ONDERSCHEIDEN STRAFFEN WEGENS STUREN IN STAAT VAN DRONKENSCHAP EN ALCOHOLINTOXICATIE EN WEGENS
OVERTREDING VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT - GEEN BESLISSING OVER DE OORZAAK VAN HET ONGEVAL - GEVOLG T.A.V.
HET OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN HET
MISDRIJF « DRONKENSCHAP EN ALCOHOLINTOXICATIE » EN DE SCHADE.

De rechter die afzonderlijke straffen uitspreekt wegens sturen in staat van
dronkenschap en alcoholintoxicatie en
wegens overtreding van het Wegverkeersreglement, doch niet bepaalt
welk van de misdrijven de oorzaak
van het verkeersongeval en de schade
is, sluit elk oorzakelijk verband tussen
het misdrijf sturen in staat van dronkenschap en alcoholintoxicatie en de
schade niet noodzakelijk uit (1). (Artt.
59 en 60 Sw.; algemeen beginsel van
het gezag van gewijsde in strafzaken.)

(A.G. VAN 1830 N.V. T. CANON)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7637)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 5 oktober 1984 door
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Bergen in hoger beroep gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1317, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 59, 60, 65
van het Strafwetboek, 3, 4 van de wet
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken, en schending van de
artikelen 34.1°, 35 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coordinatie
van de wetten betreffende de politie over
het wegverkeer, 9.3 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis de regresvordering van eiseres, die strekt om
verweerder te doen veroordelen om haar
het bedrag terug te betalen van de vergoedingen die zij heeft betaald aan de
derde die ten gevolge van dat ongeval
(1) Cass., 12 maart 1984, A.R. nr. 4231
(A.C., 1984, nr. 399).
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heeft geleden, om de volgende redenen
afwijst : « de strafrechter heeft, door
twee afzonderlijke straffen uit te spreken wegens een verkeersovertreding
enerzijds en wegens dronkenschap en alcoholintoxicatie anderzijds, noodzakelijk
en zeker geoordeeld dat het feit omschreven met de telastlegging wegverkeersovertreding, onderscheiden moest
blijven van het feit omschreven met de
telastleggingen
alcoholintoxicatie
en
dronkenschap; de strafrechter moest immers, als hij zou hebben geoordeeld dat
de drie aan Canon ten laste gelegde misdrijven een zelfde feit opleveren, slechts
een enkele straf ingevolge artikel 65 van
het Strafwetboek uitspreken; de strafrechter heeft, door te zeggen dat de bij
hem aanhangig gemaakte burgerlijke
rechtsvordering ontvankelijk en gegrond
is en door Canon provisioneel te veroordelen tot betaling van een frank voor het
geheel van de schade die de burgerlijke
partij door het ongeval van 1 december
1981 heeft geleden, noodzakelijk en zeker geoordeeld dat aileen het met verkeersovertreding omschreven feit (niet
rechts van de rijbaan rijden) noodzakelijk en rechtstreeks de schade heeft veroorzaakt waarvan de vergoeding werd
gevraagd; geen enkele andere uitlegging
van het gedeelte van het dispositief van
het vonnis van 11 oktober 1982 dat betrekking heeft op de burgerlijke rechtsvordering, is verenigbaar met het gedeelte van het dispositief van hetzelfde
vonnis dat betrekking heeft op de strafvordering; er is derhalve, ten deze, zeker
en noodzakelijk geoordeeld dat de bewezen alcoholintoxicatie en dronkenschap
van Canon geen oorzakelijk verband vertonen met de schade die hij heeft veroorzaakt »,
terwijl de strafrechter, door afzonderIijke straffen uit te spreken, enerzijds,
wegens het sturen in staat van alcoholintoxicatie en dronkenschap en, anderzijds, wegens overtreding van artikel 9.3
van het reglement op de politie van het
wegverkeer, inderdaad heeft beslist dat
het onderscheiden feiten betrof; de strafrechter aldus, en hoewel de burgerlijkepartijstelling van de door het ongeval benadeelde derde bij hem aanhangig was
en hij die ontvankelijk en gegrond had
verklaard, noch expliciet noch impliciet
uitspraak heeft gedaan over de oorzaak
van de door de derde benadeelde geleden
schade; het strafvonnis immers enkel
vaststelt dat de telastleggingen die het
bewezen verklaart, uit twee onderscheiden feiten bestaan en dat « de vordering
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van de burgerlijke partij ontvankelijk en
gegrond is >>, zonder te zeggen of het ongeval is veroorzaakt door een of door aile overtredingen die het bewezen verklaart; de burgerlijke rechter in een
dergelijk geval als oorzaak van de schade ofwel een van de overtredingen ofwel
aile overtredingen, die de strafrechter
bewezen heeft verklaard, in aanmerking
kan nemen; het gezag van gewijsde in
strafzaken beperkt is tot hetgeen zeker
en noodzakelijk door de strafrechter is
beslist; de overtreding van artikel 9.3 van
het reglement op de politie van het wegverkeer en ook het sturen in staat van
alcoholintoxicatie of dronkenschap strafbaar zijn, ongeacht hun schadelijke gevolgen; de rechter die afzonderlijke straffen uitspreekt wegens het sturen in staat
van dronkenschap en alcoholintoxicatie
en wegens overtreding van het reglement op de politie van het wegverkeer,
zonder evenwel te verduidelijken welke
overtreding het verkeersongeval en de
schade heeft veroorzaakt, niet noodzakelijk elk oorzakelijk verband tussen de
schade en de dronkenschap en de alcoholintoxicatie uitsluit; de fouten die aldus volgens de politierechter onderscheiden zijn, aldus elk afzonderlijk rechtstreeks en noodzakelijk de schade kunnen hebben veroorzaakt en elk door de
burgerlijke rechter in aanmerking kunnen worden genomen als oorzaak van de
schade; daaruit volgt dat het vonnis, door
te beslissen dat de « strafrechter noodzakelijk en zeker heeft geoordeeld dat het
feit omschreven met de telastlegging
wegverkeersovertreding, onderscheiden
moest blijven van het feit omschreven
met de telastleggingen alcoholintoxicatie
en dronkenschap » en dat « de strafrechter zeker en noodzakelijk heeft geoordeeld dat aileen het met verkeersovertreding omschreven feit (niet rechts van de
rijbaan rijden) noodzakelijk en rechtstreeks de schade heeft veroorzaakt
waarvan de vergoeding werd gevraagd »,
en ten slotte « dat, ten deze, derhalve zeker en noodzakelijk is geoordeeld dat de
bewezen alcoholintoxicatie en dronkenschap van Canon geen oorzakelijk verband vertonen met de schade die hij
heeft veroorzaakt », aan het vonnis van
de Politierechtbank te Bergen van 11 oktober 1982 vaststellingen toeschrijft die
het niet bevat, met miskenning van de
bewijskracht van die akte en met schending van de artikelen 1317, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek; en het
bestreden vonnis aldus het algemeen
rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken miskent dat is vastge-
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legd in artikel 4 van de wet van 17 april
1878, en de andere in het middel f\angewezen bepalingen, met uitzondering van
de artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, schendt:

Overwegende dat het middel niet
aangeeft waarin het bestreden vonnis artikel 97 van de Grondwet
schendt;
Dat het dienaangaande, bij gebrek
aan verduidelijking, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het gezag van
gewijsde in strafzaken, ten aanzien
van de burgerlijke rechter, beperkt
is tot hetgeen zeker en noodzakelijk
door de strafrechter is beslist;
Overwegende dat de Politierechtbank te Bergen, in haar vonnis van
11 oktober 1982, ten aanzien van
verweerder twee afzonderlijke straffen heeft uitgesproken, een wegens
overtreding van artikel 9.3 van het
Wegverkeersreglement en een andere wegens overtreding van de artikelen 34.1 o en 35 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer; dat dit vonnis ook de burgerlijke rechtsvordering van een benadeelde derde tegen verweerder en
tegen eiseres, vrijwillig tussengekomen partij, gegrond verklaart en
hen provisioneel solidair tot betaling
van een frank aan de burgerlijke
partij heeft veroordeeld, zonder
evenwel te verduidelijken welke van
de bewezen verklaarde overtredingen het ongeval en de daaruit voortvloeiende schade heeft veroorzaakt;
Dat de strafrechter, die afzonderlijke straffen uitspreekt wegens
enerzijds sturen in staat van dronkenschap en alcoholintoxicatie en
anderzijds overtreding van het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, zeker beslist dat
het onderscheiden feiten betreft; dat
de rechter, door te beslissen over
de op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek gegronde burgerlijke
rechtsvordering, noodzakelijk uitspraak doet over het bestaan van
een oorzakelijk verband tussen fout
en schade;
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Dat daaruit evenwel niet volgt dat
de toepassing van afzonderlijke
straffen zeker en noodzakelijk impliceert dat de overtreding van het
Wegverkeersreglement de enige oorzaak van het ongeval is geweest en
dat de rechter aldus elk oorzakelijk
verband tussen de dronkenschap,
de alcoholintoxicatie en de schade
heeft uitgesloten;
Overwegende dat het bestreden
vonnis bijgevolg, door op grond van
de in het middel weergegeven redenen te beslissen dat uit het vonnis
van de politierechtbank ten deze
blijkt dat enkel het feit dat verweerder niet zo dicht mogelijk bij de
rechterrand van de rijbaan heeft gereden, de schade heeft veroorzaakt
en dat de bewezen alcoholintoxicatie
en dronkenschap van verweerder
geen oorzakelijk verband met die
schade vertonen, het vonnis van de
politierechtbank van 11 oktober 1982
uitlegt op een wijze die onverenigbaar is met zijn bewoordingen en
het algemeen rechtsbeginsel van het
gezag van gewijsde in strafzaken
miskent;
Dat het middel in dat opzicht gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi, zitting houdend in
hoger beroep.
18 juni 1987 - 1' kamer - Voorzitter:
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Bosly, raadsheer Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Van Ommeslaghe.
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HUUR VAN GOEDEREN -

HANDELSHUUR - EINDE - HUURHERNIEUWING WEIGERING - REDEN - PERSOONLIJKE EN
WERKELIJKE INGEBRUIKNEMING - BEGRIP.

In de zin van art. 16, I, 1", Handelshuurwet behoeft de persoonlijke en werkelijke ingebruikneming van het verhuurde goed niet noodzakelijk een
materiiHe ingebruikneming te zijn; de
rechter verantwoordt naar recht zijn
beslissing dat die ingebruikneming bestaat wanneer hij vaststelt dat de verhuurder « naar goeddunken in het
goed kan verblijven en dat dit goed
voor geen andere doeleinden kan worden aangewend dan die welke de wet
in aanmerking neemt » (1).

(PARFUMS OPERA N.V. T. HAELTERMAN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7644)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 april 1985 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel;
Over het middel: schending van de artikelen 16, I, 1" en 3", 25, 1" en 3" van de
afdeling Ilbis over de regels bet~effende
de handelshuur in het bijzonder in titel
II van boek III van het Burgerlijk Wethoek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, op de
conclusie van eiseres ten betoge dat het
litigieuze goed door verweerder niet binnen zes maanden na het einde van de
huurovereenkomst werkelijk in gebruik
was genomen en het daarentegen tijdens
die periode te huur was gesteld, beslist
dat verweerder « terecht aanvoert dat hij
aan zijn verplichting tot persoonlijke ingebruikneming van het goed heeft voldaan » op grond dat « een niet voortdurende ingebruikneming voldoende is, als
de verhuurder maar ... naar goeddunken
in het goed kan verblijven en dit goed
(1) ~ie Cass., 19 dec. 1969 (A.C., 1970 380) en
30 april 1976 (ibid., 1976, 981).
'
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voor geen andere doeleinden kan worden
aangewend dan die welke de wet in aanmerking neemt ... >>, dat verweerder
reeds begin 1981 bestekken had doen opmaken voor het door eiseres ontruimde
goed, dat de vertraging in de uitvoering
van het werk te wijten was aan moeilijkheden naar aanleiding van de uitbetaling
van een aan verweerder verschuldigde
brandverzekeringsvergoeding, dat het
werk trouwens werd aangevangen kort
na het verstrijken van de termijn van
zes maanden na het einde van de litigieuze huurovereenkomst, dat de aan
verweerder verweten onoprechtheid niet
is aangetoond, dat verweerder, die « vrijwel de meeste aandelen bezat in de op
15 juni 1981 opgerichte personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rescarent, die volgens de neergelegde
stukken de winkel heeft geexploiteerd,
dus heeft voldaan aan het vereiste van
artikel 16, I, 1", van de Handelshuurwet
... , dat, gelet op voormelde bijzondere feiten van de zaak, het door de gerechtsdeurwaarders vastgestelde feit dat het
goed te huur was gesteld als niet ter zake dient te worden beschouwd, aangezien geen verhuring plaatshad en de wettelijke voorwaarde van persoonlijke ingebruikneming op dat tijdstip werkelijk
was vervuld »,

terwijl, eerste onderdeel, de « persoonlijke ingebruikneming », in de zin van
artikel 16, I, 1", van de Handelshuurwet
al behoeft ze in werkelijkheid niet voort~
durend te zijn, toch impliceert dat de
verhuurder, of de in die wetsbepaling bedoelde personen, geheel het litigieuze
goed ter beschikking houdt voor eigen
gebruik en zonder dat het voor andere
doeleinden kan worden gebruikt; een
goed dat de verhuurder in werkelijkheid
niet bewoont, derhalve door hem niet
persoonlijk in gebruik kan worden genamen als het te huur is gesteld, aangezien
dit noodzakelijk impliceert dat het goed
voor andere doeleinden kan worden aangewend dan ingebruikneming door de
verhuurder; daaruit volgt dat het bestreden vonnis, nu het aanneemt dat verweerder in werkelijkheid niet binnen zes
maanden na het einde van de litigieuze
huurovereenkomst het goed in gebruik
had genomen en dat het goed integendeel te huur was gesteld, niet wettig
heeft kunnen beslissen dat verweerder
had voldaan aan de voorwaarde van artikel 16, I, 1", van de Handelshuurwet en
zulks binnen zes maanden, als vereist bij
artikel 25, 3", van dezelfde wet (scherrding van de in het middel aangewezen
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bepalingen en inzonderheid van artikel
16, I, 1", van de Handelshuurwet) en derhalve zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van alle in het
middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van de artikelen 16, I, 1", en 25,
3", van de Handelshuurwet);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
vonnis er eerst op wijst dat, hoewel
de verplichting voor de verhuurder
het goed zelf in gebruik te nemen
« niet betekent dat hij er voortdurend in aanwezig moet zijn, hij echter die verplichting niet nakomt als
hij niet werkelijk aanwezig is (en)
dat de verhuurder het goed niet onbewoond kan laten of doen alsof hij
het goed zal betrekken »;
Overwegende dat het vervolgens
zegt « dat (verweerder), reeds begin
1981, door verschillende vaklui bestekken deed opmaken (... ) voor het
goed dat door (eiseres) voordien was
gebruikt; dat verweerder tegelijkertijd contact opnam met de onderneming Hautphenne om door haar een
bestek te laten opmaken voor een
groter werk waardoor de panden
zouden worden verbouwd om aldus
de gehele oppervlakte van de begane grond in te nemen vanaf de Guldenvlieslaan tot aan de Stassartstraat »;
Dat het vonnis overweegt, enerzijds, op grond van feitelijke gegevens, dat verweerder terecht aanvoert dat hij heeft voldaan aan zijn
verplichting om persoonlijk het goed
in gebruik te nemen en eraan toevoegt dat een « niet voortdurende
ingebruikneming voldoende is, als
de verhuurder maar ... naar goeddunken in het goed kan verblijven
en dit goed voor geen andere doeleinden kan worden aangewend dan
die welke de wet in aanmerking
neemt » en, anderzijds, « dat, gelet
op voormelde bijzondere feiten van
de zaak, het door de gerechtsdeurwaarders vastgestelde feit dat het
goed te huur was gesteld, als niet
ter zake dient te worden beschouwd,
aangezien geen verhuring plaatshad

en de wettelijke voorwaarde van
persoonlijke ingebruikneming op
dat tijdstip werkelijk was vervuld »;
Dat het vonnis aldus wettig beslist dat verweerder, binnen de termijn van artikel 25, 3°, vervat in de
Handelshuurwet, de verplichting om
het goed persoonlijk en werkelijk in
gebruik te nemen, in de zin van het
in diezelfde wet vervatte artikel 16,
I, 1°, is nagekomen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
18 juni 1987 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Bosly, raadsheer Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en Dassesse.
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INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING - BEREKENING VAN DE AANSLAG - AFZONDERLIJKE AANSLAGEN - ART.
93, § 1, 3°B, W.I.B.- SPECIALE AANSLAGREGELING VOOR BEZOLDIGINGEN EN PENSIOENEN
DIE DOOR TOEDOEN VAN EEN OVERHEID TE
LAAT ZIJN UITBETAALD OF TOEGEKEND BEGRIP.

De bezoldigingen en pensioenen, bedoeld
in art. 20, :!', a, W.I.B., die pas na het
verstrijken van de belastbare periode
waarop zij in werkelijkheid betrekking
hebben, door toedoen van een openbare overheid werden uitbetaald of uitgekeerd, vallen enkel onder de speciale
aanslagregeling van art. 93, § 1, :1', b,
W.I.B. als de Jaattijdige uitbetaling of
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toekenning te wijten is aan een openbare overheid (1).
(DELATI'E
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F 816 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 mei 1986 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel: schending van
artikel 93, inzonderheid § 1, 3°, b, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest afwijzend beschikt
op eisers vordering die betoogde « dat
als belastbare achterstallen, in de zin
van artikel 9S, § 1, 3°, b, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen dienden te
worden belast de produktiviteitspremies
waarvan de uitbetaling is geschied meer
dan drie maanden na het einde van het
kwartaal waarop ze betrekking hebben,
mits die premies zijn uitbetaald in de
loop van een kalenderjaar na dat tijdens
hetwelk vorenbedoelde termijn van drie
maanden is verstreken », dat het geval
was met de premies die eiser heeft ontvangen, en de feitenrechter zijn beslissing hierop grondt « dat de woorden
" door toedoen van een openbare overheid " betekenen dat de vertraging in de
uitbetaling of toekenning van de bezoldigingen aan een openbare overheid moet
te wijten zijn of, met andere woorden,
dat die vertraging het gevolg is van een
verzuim of een nalatigheid van een openbare overheid of nog van een uitzonderlijke maatregel van die overheid »,
terwijl zodanige beperking niet voorkomt in de tekst van artikel 93, § 1, 3°, b,
van het wetboek en het arrest, doordat
het de toepassing van die bepaling afhankelijk stelt van voorwaarden waarin
de wet niet voorziet, die bepaling
schendt:

Overwegende dat het arrest, ter
verwerping van eisers beroep waarin hij aanvoerde dat de premies die
hij te laat had ontvangen van de minister van Openbare Werken en van
het Wegenfonds, dienden te worden
aangemerkt als « afzonderlijk te be(1) Cass., 23 jan. 1974 (A.C., 1974, 572}.
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lasten achterstallen », zegt, enerzijds, met verwijzing naar artikel
93, § 1, 3°, b, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen », dat de
woorden << door toedoen van een
openbare overheid » in die bepaling,
in die zin moeten worden opgevat
<< dat de vertraging in de uitbetaling
of toekenning van de bezoldigingen
moet te wijten zijn aan de openbare
overheid of, met andere woorden,
dat die vertraging het gevolg is van
een verzuim of een nalatigheid van
(de) openbare overheid of nog van
een uitzonderlijke maatregel van die
overheid », en, anderzijds, << dat
geen enkele van die premies buiten
de redelijke termijnen is uitbetaald
... en evenmin is betaald buiten het
belastbaar tijdperk waarop zij betrekking hadden, door toedoen van
de openbare overheid »;
Overwegende dat artikel 93, § 1,
3°, b, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, in afwijking
van de artikelen 77 tot 91 van dat
wetboek, in een bijzonder stelsel
van aanslag voorziet, onder andere
voor bepaalde achterstallige bezoldigingen waarvan de aanslag, volgens
de gewone regels inzake personenbelasting en wegens het progressief
karakter van het belastingtarief,
aan de betrokkenen een onbillijke
last zou opleggen wanneer de uitbetaling of de toekenning van die bezoldigingen, door toedoen van een
openbare overheid pas heeft plaatsgehad na het verstrijken van het belastbaar tijdperk waarop zij in werkelijkheid betrekking hebben;
Overwegende dat de woorden
<< door toedoen van een openbare
· overheid » betekenen dat de vertraging in de betaling of toekenning
van de bezoldigingen moet te wijten
zijn aan een openbare overheid;
Overwegende dat de voorbereiding van de wetten van 7 juli 1953
en 28 maart 1955, die beide reeds,
met hetzelfde doel, een bij zondere
aanslagregeling hadden ingevoerd,
wijst op die betekenis, die strookt
met de doelstellingen van de wetgever en waarvan artikel 23 van de
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wet van 20 november 1962, thans artikel 93 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, niet is afgeweken;
Overwegende dat het arrest, door
die betekenis te geven aan de uitdrukking « door toedoen van ... »,
een juiste toepassing maakt van die
wettelijke bepaling;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
18 juni 1987 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Wilmart en Baltus, Brussel, en De
Bruyn.
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4° STEDEBOUW

VOORLOPIG STELSEL
VAN DE WET VAN 1 AUGUSTUS 1974 - ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW WAARVAN DE TOEPASSING ZICH BEPERKT TOT HET VLAAMSE GEWEST - BERAADSLAGING DOOR HET MINISTERIEEL COMITE VOOR VLAAMSE GEWESTELIJKE AANGELEGENHEDEN.

5° GEMEENSCHAP, GEWEST-

LASTEN
VAN HET VERLEDEN VAN HET VLAAMSE GEWEST - KONINKLIJK BESLUIT DOOR DE BELGISCHE STAAT ONDER HET VOORLOPIGE
STELSEL VAN DE WET VAN 1 AUGUSTUS 1974
UITGEVAARDIGD - GEEN BERAADSLAGING
VAN HET BEVOEGDE VLAAMSE MINISTERIEEL
COMITE VOOR GEWESTELIJKE AANGELEGENHEDEN - GEVOLG.

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - TEGENSTRIJDIGHEID - BEGRIP.

7° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - VERLIES VAN EEN KANS - ONRECHTMATIGE
DAAD VAN DE STAAT - VERPLICHTING VAN
DE STAAT DIE SCHADE TE VERGOEDEN.

8° STEDEBOUW -

VERGOEDINGEN - ART.
37 WET RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW - DOOR DE OVERHEID VERSCHULDIGDE VERGOEDING WANNEER EEN BOUW- OF
VERKAVELINGSVERBOD VOLGEND UIT EEN
PLAN DAT VERBINDENDE KRACHT HEEFT
VERKREGEN, EEN EINDE MAAKT AAN HET
GEBRUIK WAARVOOR HET GOED DIENT OF
NORMAAL IS BESTEMD - BEGRIP.
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KAMER -

19 juni 1987

1° GEMEENSCHAP, GEWEST-

LASTEN

VAN HET VERLEDEN VAN HET VLAAMSE GEWEST INZAKE STEDEBOUW EN RUIMTELIJKE
ORDENING - VEREISTEN.

2° STEDEBOUW-

LASTEN VAN HET VERLEDEN VAN HET VLAAMSE GEWEST INZAKE
STEDEBOUW EN RUIMTELIJKE ORDENING VEREISTEN.

3° GEMEENSCHAP, GEWEST -

vooR-

LOPIG STELSEL VAN DE WET VAN 1 AUGUSTUS 1974 - ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW WAARVAN DE TOEPASSING ZICH BEPERKTE TOT HET VLAAMSE
GEWEST - BERAADSLAGING DOOR HET MINISTERIEEL COMITE VOOR VLAAMSE GEWESTELIJKE AANGELEGENHEDEN

BUITEN
9° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT ONRECHTMATIGE DAAD VAN DE STAAT INZAKE STEDEBOUW - GEEN TOEPASSING VAN
ART. 37 WET RUI'.VITELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW.

1o en 2° Het Vlaamse Gewest draagt de
lasten van de sedert 1 januari 1975 inzake de stedebouw en de ruimtelijke
ordening door de Belgische Staat genamen beslissingen, voor zover die genamen zijn « ingevolge beraadslagingen »
van het ministerieel comite voor
Vlaamse gewestelijke aangelegenheden. (Wet van 5 maart 1984 betreffende de saldi en de lasten van het verleden van de gemeenschappen en de
gewesten en de nationale sectoren, art.
1.)

Nr. 643

1455

HOF VAN CASSATIE

a• en 4• Krachtens de artt. 9 en 10 van de

wet van 1 augustus 1974 tot oprichting
van gewestelijke instellingen, in voorbereiding van de toepassing van art.
107quater Gw. en onder het voorlopige
stelsel van die wet, moest over elk antwerp van koninklijk besluit betreffende ruimtelijke ordening en stedebouw,
waarvan de toepassing zich beperkte
tot het Vlaamse Gewest, worden beraadslaagd door het ministerieel comite voor Vlaamse gewestelijke aangelegenheden.

5• Uit geen wetsbepaling volgt dat wanneer de Belgische Staat onder het
voorlopige stelsel van de wet van 1 augustus 1974 een koninklijk besluit
heeft uitgevaardigd, hoewel het bevoegde Vlaamse ministerieel comite
voor gewestelijke aangelegenheden
over het antwerp ervan niet had beraadslaagd, die onregelmatigheid wettelijk moet worden toegerekend aan
het ingevolge art. 3 van de bijzondere
wet van 8 augustus 1980 sedert 1 oktober 1980 met rechtspersoonlijkheid beklede Vlaamse Gewest.
6• Geen tegenstrijdigheid die gelijkstaat

met een gebrek aan motivering in de
iin van art. 97 Gw. is de onwettigheid
die zou bestaan in de veroordeling van
de Belgische Staat tot vergoeding van
de minderwaarde van de gronden van
particulieren, hoewel de handelwijze
van de Belgische Staat aan die particulieren enkel een kans heeft doen verliezen op het opnemen van hun granden in een bouwzone.
7• Het arrest, dat op onaantastbare wijze

oordeelt dat een particulier door een
onrechtmatige daad van de Belgische
Staat een kans verloren heeft om zijn
gronden in een bouwzone te zien opnemen en dat hij daardoor schade heeft
geleden, verantwoordt naar recht de
beslissing dat de Belgische Staat die
schade moet vergoeden.
8• en 9• Art. 37 Wet Ruimtelijke Orde-

ning en Stedebouw regelt de door de
overheid verschuldigde schadevergoeding wanneer een bouw- of verkavelingsverbod volgend uit een plan dat
verbindende kracht heeft verkregen,
een einde maakt aan het gebruik
waarvoor een goed dient of normaal is
bestemd; wanneer het bestreden arrest, zonder op dit punt te worden gekritiseerd, oordeelt dat een gewestplan
en het koninklijk besluit dat dit plan

goedkeurde, door de onrechtmatige
daad van de Belgische Staat niet mogen worden toegepast maar enkel in
feite effect sorteren, beslist het Hof
dat de genoemde wetsbepaling er niet
aan in de weg staat dat dit arrest het
recht op schadevergoedin'J van de particulier en de omvang ervan fundeert
op art. 1382 B. W.

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WERKEN T. BRAUN DE TER MEEREN, HET VLAAMSE
GEWEST)
ARREST

(A.R. nr. 5102)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 mei 1985 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 107 quater van de Grondwet,
1, § 1, 3, 6, § 1, I, 1•, van de bijzondere
wet tot hervorming der instellingen van
8 augustus 1980, 1, eerste en vierde lid,
van de wet van 5 maart 1984 betreffende
de saldi en de lasten van het verleden
van de gerneenschappen en de gewesten
en de nationale economische sectoren,
doordat het arrest, na eraan te hebben
herinnerd dat, in zoverre de vordering
van verweerster steunde op artikel 37
van de wet van 29 rnaart 1962, ze gericht
was tegen het Vlaarnse Gewest, en in zoverre ze steunde op artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek, ze gericht was tegen
eiser, beslist dat de vordering van verweerster tegen eiser, ingevolge de onrechtrnatige overheidsdaad, op grand van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
ontvankelijk en in beginsel gegrond was,
op grand dat : « Het gewestplan (bij koninklijk besluit van 7 rnaart 1977 vastgesteld) zonder enige nadere rnotivering
het geheel van de percelen van (verweerster) in landbouwgebied rangschikte; de
substantii:He vorrnvereisten waaraan het
openbaar onderzoek rnoest voldoen, niet
werden nageleefd; noch in het advies
van de regionale cornmissie, noch in het
koninklijk besluit tot vaststelling van het
gewestplan op afdoende wijze op de uitgebrachte adviezen wordt geantwoord;
(... ) de besternming als agrarische zone
in het gewestplan, die afwijkt van de bestemming gegeven door het antwerp gewestplan, niet wordt verantwoord; (...);
daarenboven, op grand van de wet van 1
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augustus 1974 tot oprichting van gewestelijke instellingen in voorbereiding van
de toepassing van artikel 107 quater van
de Grondwet, ministeriiHe comit¢s worden opgericht die over bepaalde aspecten
van het beleid inzake stedebouw en
ruimtelijke ordening moeten beraadslagen; artikel 10 van genoemde wet bepaalt dat ieder ministerieel comite voor
gewestelijke aangelegenheden over ieder
antwerp van koninklijk besluit betreffende ruimtelijke ordening en stedebouw
beraadslaagt; die vormvereiste een substantii:He vormvereiste is die moet worden nageleefd om redenen die de herinrichting van de Belgische Staat en aldus
ook de openbare orde aanbelangen; het
bestreden koninklijk besluit in de aanhef
vermeldt dat over het ontwerp gewestplan door het ministerieel comite advies
werd uitgebracht; in feite gebleken is, zoals voor de Raad van State werd vastgesteld, dat de bevoegde staatssecretaris in
de vergadering van 14 februari 1977 van
het ministerieel comite het koninklijk
besluit in antwerp heeft voorgelegd,
waarna werd beslist dat het van 15 februari tot en met 1 maart 1977 door de
leden van het ministerieel comite zou
kunnen worden geconsulteerd; hieruit
niet kan worden afgeleid dat het comite
collegiaal over het antwerp zou hebben
beraadslaagd, zodat het koninklijk besluit terecht geen gewag van enige beraadslaging van het comite maakt ''•
terwijl, eerste onderdeel, de bijzondere
wet tot hervorming der instellingen van
8 augustus 1980, in werking getreden op
1 oktober 1980, waarin wordt bepaald dat
het Vlaamse Gewest de rechtspersoonlijkheid geniet (artikel 3 van de wet),
aan het Gewest de bevoegdheid opdraagt, in overeenstemming met artikel
107 quater van de Grondwet, die aangelegenheden te regelen welke de wet aanduidt en, met name, de stedebouw en de
ruimtelijke ordening (artikel 6 van de
wet); de wet van 5 maart 1984 bepaalt :
« Het Vlaamse Gewest en het Waalse
Gewest aileen zijn, ieder voor zich, gehouden tot de lasten die voortvloeien uit
beslissingen of verbintenissen die, vanaf
1 januari 1975, in de aangelegenheden
bedoeld in artikel 6, § 1, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen
van 8 augustus 1980 zijn genomen of
aangegaan ingevolge beraadslagingen
van de ministeriiHe comites voor Vlaamse en voor Waalse gewestelijke aangelegenheden en van de ministeriiHe comites
voor het Vlaamse Gewest en voor het
Waalse Gewest, ingesteld door de wet
van 1 augustus 1974 tot oprichting van
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gewestelijke instellingen in voorbereiding van de toepassing van artikel
107 quater van de Grondwet •, en « de in
de vorige leden bedoelde lasten omvatten ook de verplichtingen die voortkomen uit hangende en toekomstige rechtsgedingen betreffende de daarin bedoelde
beslissingen en verbintenissen »; ingevolge deze bepalingen alle verbintenissen
door de Belgische Staat onderschreven
vanaf 1 januari 1975 inzake ruimtelijke
ordening, zelfs die verbintenissen die uit
een fout voortvloeien, naar de gewesten
zijn overgeheveld vanaf het in werking
treden van de wet van 8 augustus 1980;
zodat het arrest, door eiser in plaats van
het Vlaamse Gewest te veroordelen tot
herstel van de schade die voortvloeit uit
een gewestplan, op grond dat de schade
het gevolg is van een fout begaan door
eiser bij het goedkeuren van het gewestplan, de hiervoren aangewezen wettelijke bepalingen schendt;

tweede onderdeel, artikel 1, eerste lid,
van de wet van 5 maart 1984 handelt
over : « De lasten die voortvloeien uit beslissingen of verbintenissen die, vanaf 1
januari 1975, in de aangelegenheden bedoeld in artikel 6, § 1, van de bijzondere
wet tot hervorming der instellingen van
8 augustus 1980 zijn genomen of aangegaan ingevolge beraadslagingen van de
ministeriele comites (... ) ingesteld door
de wet van 1 augustus 1974 tot oprichting van gewestelijke instellingen, in
voorbereiding van de toepassing van artikel 107 quater van de Grondwet »; de
wetgever heeft bedoeld te preciseren dat
het Gewest alle verbintenissen van de
Staat overneemt in alle aangelegenheden
die, per 1 januari 1975, tot de bevoegdheid zijn gaan behoren van de voorbereidende regionale instellingen ingesteld bij
de wet van 1 augustus 1974; met andere
woorden, « beslissingen of verbintenissen
(... ) genomen of aangegaan ingevolge beraadslagingen van de ministeriiHe comites , die aangelegenheden betreffen
waarin het Gewest de verbintenissen
van de Staat, eiser, heeft overgenomen;
de wetgever van een regelmatige beraadslaging in het ministercomite - zoals
voorzien in de voorlopige gewestvorming
- geen geldigheidsvoorwaarde heeft gemaakt voor de regelmatige overdracht
van bevoegdheid naar het Vlaamse Gewest; zodat het arrest, door te beslissen
dat eiser en niet het Vlaamse Gewest
moet instaan voor de vergoeding wegens
planschade, omdat dit plan goedgekeurd
is zonder voorafgaande deliberatie in
een ministercomite ad hoc, een schen-
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ding begaat van artikel 1 van de wet van
5 maart 1984;
derde onderdeel, het in elke denkbare
hypothese zo is dat de fout begaan door
eiser, nu geen collegiale beraadslaging is
gehouden, moet worden toegeschreven
aan de betreffende organen, met name
aan de voorzitter van het ministercomite
ad hoc die, overeenkomstig artikel 9,
tweede lid, van de wet van 1 augustus
1974, belast werd met de gewestelijke
aangelegenheden van zijn gewest en, luidens de vaststellingen zelf van het arrest, aan de staatssecretaris die voor
ruimtelijke ordening bevoegd was; voornoemde minister, staatssecretaris en andere leden van het ministercomite onbetwistbaar organen waren van de gewestelijke instellingen ter voorbereiding ingesteld door de wet van 1 augustus 1974;
ten gevolge van artikel 1, § 1, tweede lid,
van de wet van 8 augustus 1980, de
Vlaamse Raad en de Vlaamse Executieve
in het Vlaamse Gewest de bevoegdheden
van de gewestorganen uitoefenen voor
de materies bedoeld in artikel 107 quater
van de Grondwet; indien de minister van
Vlaamse Aangelegenheden, voorzitter
van het ministerieel comite ad hoc, de
staatssecretaris die bevoegd was voor de
ruimtelijke ordening en de andere !eden
van voormeld ministerieel comite een
fout hebben begaan door geen collegiale
beraadslaging te houden in het ministerieel comite, v66r de goedkeuring van
het gewestplan bij koninklijk besluit van
7 maart 1977, de gevolgen van deze fout
aan het Vlaamse Gewest zijn overgedragen ingevolge artikel 1, § 1, van de wet
van 5 maart 1984; zodat het arrest, door
ten laste van eiser, en niet van het
Vlaamse Gewest, de gevolgen te leggen
van een fout in 1977 begaan door de minister van Vlaamse Aangelegenheden, de
bevoegde staatssecretaris en de andere
leden van het ministerieel comite ad hoc,
de aangewezen wettelijke bepalingen
schendt:

Overwegende dat artikel 6, § 1, I,
1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de
instellingen, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 107 quater van de
Grondwet en van artikel 1 van de
genoemde wet, aan de gewesten opdraagt de aangelegenheden betreffende de stedebouw en de ruimtelijke ordening; dat, krachtens artikel
1 van de wet van 5 maart 1984 betreffende de saldi en de lasten van
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het verleden van de gemeenschappen en de gewesten en de nationale
sectoren, het Vlaamse en het W aalse
Gewest aileen zijn gehouden, ieder
voor zich, tot de lasten die voortvloeien uit beslissingen die, vanaf 1
januari 1975, in de aangelegenheden
bedoeld in artikel 6, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980,
zijn genomen of aangegaan ingevolge beraadslagingen van de ministerHHe comites voor Vlaamse en W aalse gewestelijke aangelegenheden en
van de ministeriiHe comites voor het
Vlaamse Gewest en voor het W aalse
Gewest, ingesteld door de wet van 1
augustus 1974 tot oprichting van gewestelijke instellingen, in voorbereiding van de toepassing van artikel
107 quater van de Grondwet, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1977
en 5 juli 1979, gecoi:irdineerd bij koninklijk besluit van 20 juli 1979 en
gewijzigd bij de gewone wet tot hervorming van de instellingen van 9
augustus 1980;
Overwegende dat uit de voormelde wetsbepalingen, inzonderheid artikel 1 van de wet van 5 maart 1984
volgt dat het Vlaamse Gewest d~
lasten draagt van de sedert 1 januari 1975 inzake de stedebouw en de
ruimtelijke ordening door eiser genomen beslissingen, voor zover zij
genomen zijn « ingevolge beraadslagingen » van het ministerieel comite voor Vlaamse gewestelijke aangelegenheden;
Dat het arrest, met betrekking tot
het koninklijk besluit van 7 maart
1977, dat het gewestplan vaststelt
waarin de litigieuze percelen van
verweerster de bestemming van
landbouwgrond werd gegeven, evenwei oordeelt dat niet blijkt dat het
ministerieel comite voor Vlaamse
gewestelijke aangelegenheden over
het ontwerp van koninklijk besluit
had beraadslaagd, zoals voorgeschreven door de wet van 1 augustus 1974, en het koninklijk besluit
dat ook geen gewag maakt van zulk
een beraadslaging;
Overwegende dat de artikelen 9
en 10 van de wet van 1 augustus
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1974 tot oprichting van gewestelijke houdend met de ligging van de percelen
aan een uitgeruste weg, met de nabijinstellingen, in voorbereiding van de
toepassing van artikel 107 quater van heid van bouwgronden en de geschiktheid om bebouwd te worden, de litigieude Grondwet, bepalen dat over elk ze percelen al dan niet op de vooravond
antwerp van koninklijk besluit be- van de ondertekening van het ontwerp
treffende ruimtelijke ordening en gewestplan als bouwgrond konden worstedebouw, waarvan de toepassing den aanzien; 2. (...); 3. de oorspronkelijke
zich beperkt tot het Vlaamse Ge- objectieve waarde van de grond te bepawest, beraadslaagd wordt door het len, abstractie makend van het gewestministerieel comite voor Vlaamse plan en rekening houdend met de eventuele verhoging van de prijs van de
gewestelijke aangelegenheden;
gronden en ieder vergelijkingspunt weOverwegende dat uit die bepalin- rend dat bei:nvloed werd door het gegen verbonden met de andere in het westplan »,
middel aangewezen bepalingen niet
terwijl, eerste onderdeel, het tegenvolgt dat, wanneer eiser onder het strijdig is te zeggen, enerzijds, dat de
voorlopige stelsel van de wet van 1 fout van eiser tot gevolg heeft dat veraugustus 1974 een koninklijk besluit weerster een kans verliest haar gronden
heeft uitgevaardigd, hoewel het be- te zien rangschikken in de bouwzone en,
voegde Vlaamse ministerieel comite anderzijds, te beslissen dat, zo het bewevoor gewestelijke aangelegenheden zen is gebleven dat de terreinen van verover het antwerp ervan niet had be- weerster voorbestemd waren bouwgrond
te worden v66r hun rangschikking in
raadslaagd, die onregelmatigheid landbouwzone, de Staat aan verweerster
wettelijk moet worden toegerekend de minderwaarde zal moeten betalen die
aan het ingevolge artikel 3 van de voortvloeit uit deze klassering; inderbijzondere wet van 8 augustus 1980 daad, deze laatste beslissing impliceert
sedert 1 oktober Hl80 me1 rechtsper- dat eiser aile gevolgen zal moeten hersoonlijkheid beklede Vlaamse Ge- stellen van de klassering van de gronden
in een landbouwzone, terwijl het arrest
west;
vaststelt dat de fout van eiser niet op
Overwegende dat het arrest der- vaststaande wijze heeft meegebracht dat
halve geen van de in het middel de terreinen in een landbouwzone weraangewezen wetsbepalingen schendt - den geklasseerd, maar slechts een kans
door te beslissen dat eiser zelf en heeft doen verliezen aan verweerster
niet verweerder gehouden is de haar gronden te zien rangschikken in
schade te vergoeden die door de on- bouwzone, wat betekent dat niet is uit te
regelmatige uitvaardiging van het sluiten dat, zelfs zonder de fout van eiser, de terreinen van verweerster in de
ten deze bedoelde koninklijk besluit landbouwzone
hadden kunnen worden
was veroorzaakt;
geklasseerd; zodanig dat het arrest niet,
zonder met zichzelf in tegenspraak te koDat het middel faalt naar recht;
men, kan beslissen dat eiser de schade
Over het tweede middel: schending zal moeten herstellen die voortkomt uit
van de artikelen 97 van de Grondwet en de klassering van de gronden in de landbouwzone, onder de enkele voorwaarde
1382 van het Burgerlijk Wetboek,
dat bewezen wordt dat de terreinen van
doordat het arrest, na te hebben be- verweerster voorbestemd waren bouwslist : « Dat ten gevolge van een foutieve gronden te worden (schending van artigedraging van de overheid (eiser), (ver- kel 97 van de Grondwet);
weerster) een kans verloren heeft haar
grond in een bouwzone te zien rangtweede onderdeel, het arrest, vanaf het
schikken », beschouwt dat: << (Verweer- ogenblik dat het aanneemt dat het niet
ster) slechts een vergoeding kan claimen was uitgesloten dat, zelfs zonder de fout
in zoverre haar gronden ten gevolge van van eiser, de gronden van verweerster
de onrechtmatige overheidsdaad in de toch zouden zijn gerangschikt geworden
agrarische zone werd geklasseerd, met in landbouwzone, niet kan beslissen, zonandere woorden indien haar gronden der een schending te begaan van artikel
niet objectief gezien reeds landbouw- 1382 van het Burgerlijk Wetboek, dat het
gronden waren », en bijgevolg een des- herstel van de schadelijke gevolgen van
kundige aanstelt met de volgende op- de klassering van de gronden van verdracht : << 1. te zeggen of rekening weerster door eiser moet geschieden, nu
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inderdaad tussen de ten laste van eiser
in aanmerking genomen fout en deze
schade geen zeker oorzakelijk verband is
aangetoond :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
geen tegenstrijdigheid aanvoert die
gelijkstaat met een gebrek aan motivering in de zin van artikel 97 van
de Grondwet, maar een onwettigheid die zou bestaan in de veroordeling van eiser tot vergoeding van de
minderwaarde van verweersters
gronden, hoewel eisers handelwijze
verweerster enkel een kans heeft
doen verliezen op het opnemen van
haar gronden in een bouwzone;
Dat het onderdeel, dat artikel 97
van de Grondwet als geschonden
aanvoert, niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, dat
op onaantastbare wijze oordeelt dat
verweerster door eisers onrechtmatige daad een kans verloren heeft om
haar gronden in een bouwzone te
zien opnemen en dat zij daardoor
schade heeft geleden, de beslissing
dat eiser die schade moet vergoeden, wettelijk verantwoordt;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Over het derde middel: schending van
de artikelen 1382 van het Burgerlijk Wethoek, 1, § 1, 6, § 1, van de bijzondere wet
tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, 1, eerste lid, van de wet van
5 maart 1984 betreffende de saldi en de
lasten van het verleden van de gemeenschappen en de gewesten en de nationale economische sectoren, en 37, meer
bepaald eerste en vijfde lid, van de wet
van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw, als gewijzigd door artikel 2
van de wet van 22 december 1970,
doordat het arrest aan eiser oplegt de
gehele schade voortvloeiend uit het klasseren van de gronden van verweerster in
landbouwzone, hetzij het verschil tussen
de waarde van de terreinen v66r hun
klassering en na hun klassering, te vergoeden,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest
zelf aanneemt dat ingevolge de wetten
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van 8 augustus 1980 en 5 maart 1984 « de
Belgische Staat de hoedanigheid heeft
verloren om op te treden voor zover de
vordering gestoeld was op artikel 37 van
de Wet Ruimtelijke Ordening »; het feit
dat eiser een fout zou hebben begaan in
de voorbereidende procedure van het koninklijk besluit tot goedkeuring van het
bedoelde gewestplan, niet tot gevolg kan
hebben de aard te wijzigen van de schade die zou kunnen voortvloeien uit de
rangschikking van de terreinen van verweerster in landbouwgebied, of het herstel van deze schade te onttrekken aan
de toepassing van artikel 37; trouwens,
de schade die aan eiser is toegeschreven
door het arrest, wei degelijk de schade is
beoogd door artikel 37, te weten de schade die het gevolg is van waardevermindering van de gronden te wijten aan de
aanneming en goedkeuring van een gewestplan; het arrest bijgevolg niet wettig
heeft kunnen beslissen dat herstel van
de schade, die het gevolg is van de rangschikking van de gronden van verweerster in landbouwzone, niet wordt beheerst door artikel 37 van de Wet
Ruimtelijke Ordening, maar wel door artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
(schending van deze bepalingen), noch
dat eiser, eerder dan het Vlaamse Gewest, diende in te staan voor het herstel
ervan (schending van de artikelen 1, §§ 1
en 6, van de wet van 8 augustus 1980 en
1 van de wet van 5 maart 1984);

tweede onderdeel, artikel 37 van de
wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van
de stedebouw bepaalt : « Schadevergoeding is (...) verschuldigd door het Rijk
(... ) wanneer het bouw- of verkavelingsverbod volgend uit een plan dat bindende kracht heeft verkregen, een einde
maakt aan het gebruik waarvoor een
goed dient of normaal bestemd is de dag
voorafgaand aan de inwerkingtreding.
De waardevermindering die voor schadeloosstelling in aanmerking komt », en
« de waardevermindering van het goed
volgend uit het bouw- of verkavelingsverbod moet evenwel zonder vergoeding gedoogd worden ten belope van twintig ten
honderd van die waarde >>; deze laatste
bepaling, waarbij het recht op herstel
ten belope van 80 % van de minderwaarde wordt bepaald, geen onderscheid invoert op grond van het criterium dat het
bouwverbod ingevolge een koninklijk besluit dat de minderwaarde veroorzaakt,
al dan niet het gevolg is van een fout
door eiser begaan; zodat het arrest, door
te beslissen dat verweerster in beginsel
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recht heeft op herstel van de volledige
schade die voortspruit uit de klassering
van haar gronden in landbouwgebied,
schending begaat van artikel 37 van de
wet op de ruimtelijke ordening :
Overwegende dat artikel 37 van
de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw de door
de overheid verschuldigde schadevergoeding regelt wanneer een
bouw- of verkavelingsverbod volgend uit een plan dat verbindende
kracht heeft verkregen, een einde
maakt aan het gebruik waarvoor
een goed dient of normaal is bestemd;
Overwegende dat het arrest, dat
op dit punt in het middel niet wordt
gekritiseerd, oordeelt dat het litigieuze gewestplan en het koninklijk
besluit dat dit plan goedkeurde door
eisers onrechtmatige daad niet mogen worden toegepast, maar enkel
in feite effect sorteren;
Dat de genoemde wetsbepaling en
de overige in het middel aangewezen wetsbepalingen er derhalve niet
aan in de weg staan dat het arrest
het recht op schadevergoeding en de
omvang ervan fundeert op artikel
1382 van het Burgerlijk Wetboek;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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1° RAAD VAN STATE RAAD VAN STATE KRACHT.

BEROEP BIJ DE
GEEN SCHORSENDE

2° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - WRAKING
VAN EEN LID VAN DE RAAD VAN BEROEP WRAKING DOOR DE NATIONALE ORDE VERWORPEN - BEROEP BIJ DE RAAD VAN STATE
- GEVOLG.

3° WRAKING -

WRAKING VAN EEN LID
VAN DE RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE
VAN ARCHITECTEN- WRAKING DOOR DENATIONALE ORDE VERWORPEN - BEROEP BIJ
DE RAAD VAN STATE - GEVOLG.

4• CASSATIEMIDDELEN

AARD TUCHTZAKEN- ONTVANKELIJKHEID- MIDDEL DAT HET HOF ERTOE ZOU VERPLICHTEN
FEITELIJKE GEGEVENS NA TE GAAN.

1• Beroep bij de Raad van State heeft
geen schorsende kracht (1).

z• en a·

Wanneer een lid van de raad van
beroep van de Orde van Architecten
gewraakt werd, de nationale raad van
die orde de wraking heeft verworpen
en na die verwerping een beroep bij
de Raad van State werd ingesteld,
mag de raad van beroep de tuchtzaak
verder behandelen, in acht genomen
dat de wraking werd verworpen.

4• Niet ontvankelijk is het middel met

beroep op schending. van artikel 6.1
Europees Verdrag Rechten van de
Mens, in zoverre dat artikel bepaalt
dat een ieder recht heeft op een behandeling van de zaak binnen een redelijke termijn, wanneer de vraag
naar de redelijke termijn niet aan de
feitenrechter werd onderworpen (2}.

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bin- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - dendverklaring; veroordeelt eiser in
{1) Zie o.m. HuBERLANT C., « Le probleme du
de kosten.
sursis a execution des decisions administrati19 juni 1987 - 1' kamer - Voorzitter:
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyn, Bayart en De Gryse.

ves en Belgique », R.J.D.A., 1975, biz. 81 e.v.;
B., « Le sursis a execution face aux prerogatives de !'administration >>, Adm. pub!.
trim., 1982, biz. 244 e.v.

JADOT

{2) Zie Cass., 6 dec. 1979 {A.C., 1979-80,
nr. 227) en 7 mei 1987, A.R. nr. 1059
(A.C., 1986-87, nr. 517).
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(S ... T. ORDE VAN ARCHITECTEN)
ARREST

(A.R. nr. 5608)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 24 september 1986
door de raad van beroep van de Orde van Architecten, met het Nederlands als voertaal, gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1317,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wethoek, 14, 19, 23 en 31 van de wet van 26
juni 1963 tot oprichting van de Orde van
Architecten, en het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging,
doordat de raad van beroep, om eiser
een tuchtstraf van een jaar schorsing op
te leggen, na de, krachtens een delegatie
van het bureau aan een van zijn !eden,
verkregen verslagen van de dossiers en
besluiten van de verslaggever uit de debatten te hebben geweerd wegens strijdigheid met artikel 23 van de wet van 26
juni 1963, de zaak tot zich trekt en voor
recht zegt dat « de raad van beroep in
zijn huidige samenstelling (...) kan en
moet statueren over de tenlasteleggingen », op de motieven : « dat geen klacht
vereist is om tot tuchtvervolgingen over
te gaan; dat de raad van de Orde zorgt
voor de naleving van de voorschriften
van de plichtenleer en daardoor ook
ambtshalve vervolgingen kan instellen,
zo nodig na onderzoek van de zaak door
het bureau en mits inachtneming van de
rechten van de verdediging; dat derhalve
de verrichtingen van het bureau, met uitzondering van wat in de vorige alinea is
gesteld, volledig geldig blijven »,
terwijl, enerzijds, de raad van beroep
de zaak slechts tot zich mag trekken
voor zover de tuchtvervolging geldig en
ontvankelijk voor de provinciale raad
was gebracht en krachtens artikel 23 van
de wet van 26 juni 1963 een tuchtvervolging slechts voor de provinciale raad
rechtsgeldig ingang kan vinden dan na
verwijzing door het bureau van de raad,
ten minste, in onderhavig geval uit de
stukken van het dossier blijkt dat de
raad niet ambtshalve doch door de inbetichtingstelling van het bureau op 31 januari 1980 gevat werd; anderzijds, uit de
stukken van de bundel waarop het Hof
vermag acht te slaan, en meer in het bijzonder uit het uittreksel van de beslissing door het bureau getroffen op 31 ja-
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nuari 1980, volgt dat: « na bespreking
van de inhoud van het dossier, beslist
het bureau hoger genoemde confrater in
betichting te stellen ''• waaruit volgt dat
deze verwijzing heeft plaatsgehad op
zicht van het dossier zoals het destijds
was samengesteld, met inbegrip van de
door de bestreden beslissing uit de debatten geweerde stukken, zodat, in zoverre de raad van beroep de zaak aan zich
trekt omdat zij beschouwt dat de provinciale raad de zaak bij zichzelf ambtshalve en zonder inbetichtingstelling van het
bureau aanhangig mocht maken en heeft
gemaakt en derhalve enkel de onderzoeksverrichtingen van het bureau met
uitzondering van de uit de debatten geweerde stukken geldig blijven, zij de
aard en de natuur van de inbetichtingstelling, welke akte van rechtsingang
door de wet aan het bureau is toevertrouwd met uitsluiting van de provinciale
raad zelf, negeert (schending van de artikelen 14, 19, 23 en 31 van de wet van 26
juni 1963), ten minste de inhoud van de
stukken van de rechtspleging miskent,
nu uit de inbetichtingstelling door het
bureau van 31 januari 1980 blijkt dat de
provinciale raad door het bureau werd
gevat en uit de beroepen beslissing van
20 maart 1980 dat de raad inderdaad aldus werd gevat en uit geen enkel stuk
blijkt dat de raad zich zelf ambtshalve
heeft gevat (schending van de artikelen
1317, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en zodat, in zoverre de
raad van beroep de zaak aan zich trekt
omdat hij beschouwt dat alle verrichtingen van het bureau - andere dan deze
die uit de debatten zijn geweerd - met
inbegrip van de inbetichtingstelling door
het bureau op 31 januari 1980, geldig
blijven, deze beslissing berust op een tegenstrijdigheid omdat onverenigbaar is
de verwerping van bepaalde stukken uit
de door het bureau of zijn afgevaardigde
gemaakt onderzoek wegens onwettigheid
en de geldigverklaring van de beslissing
van inbetichtingstelling, gegrond op deze
onwettelijk verzamelde stukken (schending van artikel 97 van de Grondwet en
van de rechten van de verdediging) :

Overwegende dat het bureau van
de raad van de Orde van Architecten eiser naar de provinciale
raad heeft verwezen; dat tegen deze
beslissing geen rechtsmiddel kan
worden ingesteld en eiser dat overigens niet heeft gedaan;
Dat de raad van beroep, bij het
beoordelen van de verwijzing, « uit
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de debatten (weert) de verslagen
van de dossiers en de besluiten van
de verslaggever vermeld sub 7 » van
de bestreden beslissing;
Overwegende dat de raad van beroep de verwij zing door het bureau
in stand houdt; dat, in zoverre het
middel het tegendeel stelt, het feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, in zoverre het
middel schending van artikel 97 van
de Grondwet aanvoert, het niet ontvankelijk is, nu het in werkelijkheid
de rechtsvraag stelt of de raad van
beroep wettig de verwijzing als geldig kan beschouwen terwijl hij toch
bepaalde
onderzoeksverrichtingen
waarop zij mede steunt, als nietig
uit de debatten weert;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 828 tot en met 84 7 van
het Gerechtelijk Wetboek, 24, § 2, en 32
van de wet van 26 juni 1963 houdende de
oprichting van de Orde van Architecten,
van het recht van verdediging en van artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1950 en
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955,
doordat de bestreden beslissing die eiser een tuchtstraf van een jaar schorsing
oplegt, gewezen werd door een raad van
beroep samengesteld uit, benevens twee
leden magistraten, drie leden architecten, waaronder de heer Scherpereel,
architect, West-Vlaanderen,
terwijl architect Scherpereel door eiser
gewraakt werd bij akte van 10 februari
1984, wraking die weliswaar verworpen
werd door beslissing van de nationale
raad van 30 maart 1984, doch waartegen
eiser een cassatieverhaal instelde, dat bij
arrest van 14 februari 1986 (3) onontvankelijk werd verklaard, en tevens een verhaal voor de Raad van State van 24 mei
1984 waarop laatstgenoemde raad nog
steeds niet heeft beslist; en terwijl, zolang een procedure van wraking haugende is, de gewraakte rechter zich dient te
onthouden van iedere tussenkomst, ongeacht of, zoals de beslissing beschikt,
de voorziening voor een hager rechtscollege, in onderhavig geval de Raad van
State, niet schorsend is (schending van
(3) A.R. nr. 4450, A.C., 1985-86, nr. 385.

alle wetsbepalingen
noemd):
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ge-

Overwegende dat de nationale
raad van de Orde van Architecten
op 30 maart 1984 de onderwerpelijke
wraking heeft verworpen; dat eiser
op 24 mei 1984 beroep heeft ingesteld bij de Raad van State; dat de
bestreden beslissing door de raad
van beroep werd gewezen op 24 september 1986;
Overwegende dat het beroep bij
de Raad van State geen schorsende
kracht heeft, zodat de raad van beroep de tuchtzaak verder mocht behandelen, in acht genomen dat de
wraking werd verworpen;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel, op vordering :
schending van artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van
13 mei 1955,
doordat de bestreden beslissing, die eiser een tuchtstraf van een jaar oplegt,
gewezen werd op 24 september 1986, dit
is meer dan zes jaar na de eerste verschijning van eiser voor het bureau van
de provinciale raad op 28 juni 1979 en
meer dan vijf jaar na zijn inbetichtingstelling bij beslissing van het bureau van
de provinciale raad op 31 januari 1980,
terwijl de redelijke termijn bepaald
door artikel 6.1 van het Europees Verdrag insluit dat de belanghebbende niet
gedurende een onredelijke termijn in het
ongewisse zou gelaten worden nopens de
mogelijke gevolgen van een tuchtvervolging op de uitoefening van zijn beroep
en in onderhavig geval, waarin de wet
geen verjaring heeft voorzien, meer dan
zes jaar zijn verlopen sinds het begin
van het onderzoek en meer dan vijf jaar
sinds de inbetichtingstelling, wat niet als
een redelijke termijn kan worden aangenomen (schending van bovengenoemd
verdrag) :

Overwegende dat artikel 6.1 van
het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden bepaalt dat een ieder recht heeft op
een behandeling van de zaak « binnen een redelijke termijn »;
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Dat die redelijke termijn moet beoordeeld worden aan de hand van
feitelijke gegevens;
Overwegende dat ten deze de
vraag naar de redelijke termijn niet
aan de feitenrechters werd onderworpen; dat het onderzoek van het
middel het Hof zou verplichten feitelijke gegevens na te gaan waarvoor
het niet bevoegd is;
Dat het middel niet ontvankelijk
is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
19 juni 1987 - 1' kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Delahaye en Btitzler.
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WEGVERKEER

WEGVERKEERSREGLEMENT RICHTINGSVERANDERING BESTUURDER DIE LINKS WIL AFSLAAN OM DE
RIJBAAN MET
RIJBAAN TE VERLATEN TWEERICHTINGSVERKEER - VERPLICHTING
ZICH NAAR LINKS TE BEGEVEN ZONDER DE
TEGENLIGGERS TE HINDEREN.

De beweging die erin bestaat zich op een
rijbaan met tweerichtingsverkeer van
rechts naar het midden te begeven,
voldoet aan de bij art. 19.3, 2', a, Wegverkeersreglement aan de naar links
afslaande bestuurder opgelegde verplichting indien een verder uitwijken
naar links tegenliggers zou hinderen
(1).

(1) Cass., 22 feb. 1978 (A.C., 1978, 742).

(ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ DER OPENBARE
BESTUREN, DEVOS T. LETA, GUAETA)
ARREST

(A.R. nr. 594)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 april 1986 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Kortrijk;

I. Op de voorziening van de Onderlinge Maatschappij der Openbare
Besturen en van Adrien Devos, burgerlijke partijen:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorzieningen van de eisers regelmatig werden betekend aan de verweerders;
Overwegende dat de uitoefening
van de civielrechtelijke vordering
voor de strafrechter beheerst wordt
door de regelen van het strafprocesrecht; dat wegens die aard van de
rechtspleging de betekening van de
voorziening dient te geschieden
overeenkomstig de regelen van de
betekening in strafzaken; dat, nu de
voorziening werd betekend overeenkomstig de bepalingen van artikel
38 van het Gerechtelijk Wetboek,
dat de betekeningen in andere dan
strafzaken betreft, de betekening
niet regelmatig is;
Dat de voorzieningen mitsdien
niet ontvankelijk zijn;
II. Op de voorziening van Adrien
Devos, beklaagde :
A. tegen de beslissing op de strafvordering tegen hem :
Over het ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van artikel
205 van het Wetboek van Strafvordering:

Overwegende dat eiser, bij de betekening van het hoger beroep door
de procureur des Konings tegen het
vonnis van de Politierechtbank te
Kortrijk van 4 november 1985, gedagvaard werd om te verschijnen
voor de correctionele rechtbank op
10 januari 1986, dit is meer dan zes-
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tig dagen na de uitspraak van het
beroepen vonnis;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, inzonderheid uit de vermeldingen van voormeld exploot, blijkt
dat eisers woonplaats in Belgie was;
Overwegende dat de in artikel 205
van het Wetboek van Strafvordering
gestelde termijnen voorgeschreven
zijn op straffe van niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep; dat de
correctionele rechtbank derhalve
niet vermocht, op het hoger beroep
van het openbaar ministerie, eiser,
die door de politierechtbank was
vrijgesproken, te veroordelen;
B. tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van Guiseppe
Leta en Guiseppa Guaeta tegen
hem:

Over het tweede midde1; afgeleid uit
de schending van de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, lfl.3, 16.4,
19.1 en 19.3, 1°, 2o en 4°, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer,
doordat het bestreden vonnis op strafgebied eiser veroordeelt tot een geldboete van 50 frank en de verweerder Leta
Mario vrijspreekt, en op burgerlijk gebied eiser veroordeelt om aan de burgerlijke partijen Leta-Guaeta de som te betalen van 34.675 frank, op de gronden
dat eiser zijn richtingsverandering niet
reglementair uitvoerde. Aan de verbalisanten verklaarde hij zijn linkerrichtingslicht op 100 meter voor de Elstweg
in werking te hebben gebracht. Dezelfde
verklaring en zijn conclusies tonen aan
dat hij op hetzelfde ogenblik, namelijk
toen hij op 100 meter van de Elstweg
verwijderd was, zich vergewiste van de
aanwezigheid van achterliggers. Achteraf
heeft hij zich om deze aanwezigheid niet
meer bekommerd. Het aanvullend onderzoek toont echter aan dat op 44 meter
voor de Elstweg de Oude Elstweg gelegen is, eveneens links in de rijrichting
van beide bestuurders. Hoger vermelde
handelingen van bestuurder Devos kunnen dus uitsluitend uitgelegd worden
met betrekking tot het afslaan in de Oude Elstweg. Bestuurder Devos vervolgde
echter zijn weg en sloeg af in de verder
gelegen Elstweg. Hij diende derhalve deze voorbereidende handelingen te herha-
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len. Evenmin begaf Devos zich naar
links, doch hij begaf zich slechts naar
het midden van de baan. Daarentegen
zijn de overtredingen in hoofde van bestuurder Leta niet bewezen. Gelet op het
rijgedrag van Devos moest bestuurder
Leta er zich niet aan verwachten dat
zijn voorganger links in de Elstweg ging
afslaan. Hij paste dan ook terecht de algemene regel van links inhalen toe.
Evenmin is het bewezen dat Leta een te
hoge of onaangepaste snelheid zou gehad hebben. Dit alles toont aan dat het
rijgedrag van bestuurder Devos de enige
oorzaak van het ongeval was,
terwijl, eerste onderdeel, eiser zijn linkerrichtingslicht had in werking gesteld
op 100 meter voor de aansluiting met de
Elstweg die hij wilde inrijden, en zich
alsdan naar het midden van de rijbaan,
meer links dan rechts, had begeven en
deze rijbeweging niet opnieuw diende
noch kon herhalen nadat hij de aansluiting met de Oude Elstweg, 40 meter voor
de Elstweg, voorbij was gereden, en hij
ze enkel diende verder te zetten; dat het
bestreden vonnis dientengevolge ten onrechte heeft geoordeeld dat eiser zijn
voornemen links af te slaan niet op exacte wijze noch tijdig kenbaar gemaakt
had; dat integendeel eiser zijn richtingsverandering wel reglementair heeft uitgevoerd (schending van artikelen 19.1 en
19.3, 1° en 2°, a, van het koninklijk besluit
van 1 december 1975);
tweede onderdeel, de Heirbaan die
door eiser gevolgd werd, een baan is met
tweerichtingsverkeer, zodanig dat eiser,
die naar links in de Elstweg wilde inslaan, zich naar links diende te begeven
zonder echter de tegenliggers te hinderen; dat het feit dat eiser zich niet valledig naar links begaf derhalve geen fout
in zijnen hoofde is; dat immers deze verplichting alleen bestaat in geval van een
baan met eenrichtingsverkeer (schending van artikelen 19.1 en 19.3, 1°, 2° en
4°, van het koninklijk besluit van 1 december 1975);
derde onderdeel, nu eiser zijn linkerrichtingslicht op 100 meter voor de aansluiting met de Elstweg in werking had
gesteld en zich alsdan naar het midden
van de baan had begeven, verweerder
Leta Mario zich wel diende te verwachten aan de richtingsverandering van eiser, zodat het verweerder niet meer toegelaten was eiser links op reglementaire
wijze in te halen (schending van artikelen 16.3, 16.4 van het koninklijk besluit
van 1 december 1975, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek), zodat het be-
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streden vonnis de in het middel aangewezen bepalingen schendt :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis, door
de eiser Devos schuldig te ver klaren
aan de telastlegging sub C van de
rechtstreekse dagvaarding, vaststelt
dat het ten deze ging om een rijbaan met tweerichtingsverkeer;
Overwegende dat de bestuurder
die op een rijbaan met tweerichtingsverkeer naar links afslaat, zich
overeenkomstig artikel 19.3.2°, a,
van het Wegverkeersreglement naar
links moet begeven zonder de tegenliggers te hinderen;
Overwegende dat het vonnis in
dat verband nopens het rijgedrag
van de eiser Devos oordeelt dat deze
« zich niet naar links begaf maar
slechts naar het midden van de
baan »;
Overwegende dat op een rijbaan
met tweerichtingsverkeer het zich
van rechts van de rijbaan naar het
midden ervan begeven in voorkomend geval aan de voorschriften
van artikel 19.3.2°, a, van het Wegverkeersreglement voldoet, met name indien een verder uitwijken
naar links tegenliggers zou hinderen;
Overwegende dat het vonnis dat
aanvaardt dat de eiser Devos zich
naar het midden van de rijbaan had
begeven en niet vaststelt dat deze
zich verder naar links kon begeven
zonder tegenliggers te hinderen, zijn
beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
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oordeelt op de tegen hem ingestelde
strafvordering en op de tegen hem
ingestelde civielrechtelijke vordering en in zoverre het uitspraak
doet over de kosten; verwerpt de
door de eisers als burgerlijke partijen ingestelde voorzieningen; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt de Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen en
Adrien Devos in de kosten van de
door hen als burgerlijke partijen ingestelde voorziening; veroordeelt Giuseppe Leta en Guiseppa Guaeta in
de helft van de kosten van de door
Adrien Devos als beklaagde tegen
hen ingestelde voorziening, laat de
andere helft van de kosten van die
voorziening ten laste van de Staat;
zegt dat er geen grond is tot verwijzing wat de vernietiging van de beslissing op de tegen Adrien Devos
ingestelde strafvordering betreft;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
leper, zitting houdende in hoger beroep.
23 juni 1987 - z• kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. De Baets - GelijkJuidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en Biitzler.

Nr. 646
2• KAMER - 23 juni 1987

WEGVERKEER -

Om die redenen, zonder dat er
grond is tot onderzoek van het eerste middel op het eerste en het derde onderdeel van het tweede middel
die niet tot ruimere cassatie kunnen
leiden, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het Adrien Devos ver-

WEGVERKEERSREGLEMENT - BESTUURDER DIE EEN MANEUVER
WIL UITVOEREN - VERPLICHTING DE ANDERE BESTUURDERS TE LATEN VOORGAAN.

De bestuurder die een maneuver uitvoert
door vanuit een parkeerruimte de rijbaan op te rijden, voldoet slechts aan
de hem door de artt. 12.4 en 12.5 Wegverkeersreglement opgelegde verplichting voorrang te verlenen, indien hij
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zich ervan vergewist dat hij de rijbaan
kan oprijden zonder dat daardoor gevaar voor ongevallen ontstaat, gelet op
de plaats, de snelheid en de afstand
van de andere weggebruikers, met name van de weggebruikers die aankomen op de rijbaan die hij oprijdt (1).

(MINOSSE T. DUSAR, « DE VADERLANDSCHE »
N.V., BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE
WERKEN)
ARREST

(A.R. nr. 1025)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 oktober 1986 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren;
I. Op de voorziening van Guido
Minosse:
1. tegen de beslissing op de strafvordering tegen hem, en tegen de
beslissing op de civielrechtelijke
vorderingen van Ronald Dusar, N.V.
De Vaderlandsche en de Belgische
Staat tegen hem :
Overwegende dat eiser afstand
doet van zijn voorziening;
2. tegen de vrijsprekende beslissing op de strafvordering tegen Ronald Dusar:
Overwegende dat eiser, medebeklaagde en burgerlijke partij die
niet in kosten van die vordering is
veroordeeld,
geen
hoedanigheid
heeft om zich tegen deze beslissing
te voorzien;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
3. tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiser tegen Ronald Dusar :
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 153, 172, 190, 210 van het
Wetboek van Strafvordering en 97 van
de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, na eerste verweerder te hebben vrijgesproken,
(1) Cass., 25 jan. 1967 (A.C., 1967, 640).

Nr. 646

de vordering van eiser tegen die verweerder afwijst, zonder dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, met zekerheid kan afgeleid worden dat het vonnis in tegenwoordigheid
van het openbaar ministerie werd gewezen, nu, ofschoon het bestreden vonnis
de aanwezigheid van de substituut van
de procureur des Konings vermeldt, het
proces-verbaal van de terechtzitting van
22 oktober 1986 tijdens dewelke het vonnis gewezen werd, vermeldt, enerzijds,
dat de heer Croonenberghs, substituut
van de procureur des Konings, aanwezig
is en, anderzijds, « de rechtbank, na beraadslaging, in afwezigheid van het
openbaar ministerie, spreekt in openbare
zitting haar vonnis uit "• en de tegenstrijdigheid in het proces-verbaal zelf
twijfel doet rijzen nopens bedoelde aanwezigheid,
terwijl de aanwezigheid van het openbaar ministerie bij de uitspraak van het
vonnis een substantii:He vormvereiste is
en in geval van tegenstrijdigheid tussen
de desbetreffende procedurestukken het
Hof in de onmogelijkheid wordt gesteld
zijn wettelijke controle uit te oefenen
(schending van al de in het middel vermelde artikelen) :

Overwegende dat uit het procesverbaal van de terechtzitting van 22
oktober 1986 zonder onduidelijkheid
noch tegenstrijdigheid blijkt dat de
correctionele rechtbank zijn vonnis
in openbare terechtzitting heeft uitgesproken, in aanwezigheid van de
rechters en het openbaar ministerie,
na erover te hebben beraadslaagd
buiten de aanwezigheid van het
openbaar ministerie;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Over het tweede middel: schending
van artikel 97 van de Grondwet,
doordat, na te hebben vastgesteld :
<< dat betichte Minosse (eiser) de parking
van dancing Romantic verliet om de Luikersteenweg te Tongeren op te rijden in
de richting van Luik, waarbij hij, na een
88-tal meter afgelegd te hebben, links
achteraan werd aangereden door het
achteropkomende voertuig Dusar (verweerder), dat dezelfde richting volgde;
dat Minosse (eiser) voorhoudt dat achterligger Dusar (verweerder) hem aan hoge
snelheid poogde in te halen en, geconfronteerd met een tegenligger, terug
naar rechts moest sturen met de botsing
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voor gevolg; dat anderzijds Dusar (verweerder) beweert het voertuig van Minosse op een 300-tal meter afstand opgemerkt te hebben toen het voormelde
parking verliet, waarna dit voertuig
rechts, op de berm, zou stil gehouden
hebben om dan plots terug te verstrekken, v66r Dusar (verweerder) in, met de
botsing voor gevolg », het bestreden vonnis beslist beide beklaagden vrij te spreken en de rechtbank onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van de
burgerlijke vordering van eiser, om reden : « dat de rechtbank in het strafdossier geen enkel element vindt om de ene
versie boven de andere te verkiezen; dat
echter, nu vaststaat dat (eiser) werd aangereden nadat hij 88 meter aflegde op de
openbare weg, de eerste rechter ten onrechte overwoog dat Minosse (eiser)
geen voorrang verleende aan weggebruiker Dusar (verweerder) en hem hinderde
bij het inhalen; dat er twijfel is, op grond
waarvan beide betichten dienen vrijgesproken en de burgerlijke vorderingen
dienen afgewezen te worden »,
terwijl eiser, met het oog op de voor
hem bijzonder ernstige gevolgen van het
ongeval, in zijn conclusie regelmatig
voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Tongeren genomen, in ondergeschikte
orde de aanstelling van een deskundige
verzocht « voor zover de rechtbank de
omstandigheden van het ongeval als te
duister zou aanzien, met als opdracht de
omstandigheden van het ongeval na te
gaan en zijn advies te geven over de verantwoordelijkheden •, en het bestreden
vonnis, dat beide beklaagden vrijspreekt
omdat het << in het strafdossier geen enkel element vindt om de ene versie hoven de andere te verkiezen » en aldus te
kennen geeft dat de omstandigheden van
het ongeval te duister zijn om de verantwoordelijkheden te bepalen, de motieven
niet inhoudt waarom het niet ingaat op
het verzoek van eiser een deskundige
aan te stellen en zodoende op deze conclusie niet antwoordt, zodat het niet naar
voldoening van recht is gemotiveerd
(schending van artikel 97 van de Grandwet):

Overwegende dat eiser concludeerde zoals in het middel is weergegeven voor het geval de correctionele rechtbank niet kon ingaan op
zijn conclusie in hoofdorde strekkende tot zijn vrijspraak en de veroordeling van de verweerder Ronald
Dusard tot schadevergoeding;
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Overwegende dat de enkele consideransen << dat de rechtbank in het
strafdossier geen enkel element
vindt om de ene versie boven de andere te verkiezen » en << dat er twijfel is, op grond waarvan beide betichten dienen vrijgesproken en de
burgerlijke vorderingen dienen afgewezen te worden », niet doen blijken
op welke gronden de appelrechters
oordelen dat een deskundigenonderzoek niet raadzaam is om bij te dragen tot het vormen van hun overtuiging;
Dat het middel gegrond is;
II. A. Op de voorziening van Ronald Dusar:
1. tegen de vrijsprekende beslissing op de strafvordering tegen
hem:
Overwegende dat de voorziening
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
2. tegen de vrijsprekende beslissing op de strafvordering tegen Guido Minosse:
Overwegende dat eiser, medebeklaagde en burgerlijke partij die
niet in kosten van die vordering
werd veroordeeld, geen hoedanigheid heeft om zich tegen die beslissing te voorzien;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
3. tegen de beslissing op de civielrechtelijke vorderingen van Guido
Minosse en de Belgische Staat tegen hem:
Overwegende dat het bestreden
vonnis de rechtbank onbevoegd verklaart om kennis te nemen van deze
vorderingen;
Dat de voorziening bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is;
B. Op de voorziening van Ronald
Dusar en N.V. De Vaderlandsche tegen de beslissing op hun civielrechtelijke vorderingen tegen Guido Minosse:
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 12.4 en 12.5
van het Wegverkeersreglement,
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doordat het aangevochten vonnis verweerder Minosse vrijspreekt van de hem
ten laste gelegde feiten - onopzettelijke
slagen of verwondingen en overtreding
van artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement - en de rechtbank onbevoegd
verklaart om kennis te nemen van de
burgerlijke vorderingen door de eisers
ingesteld tegen verweerder Minosse, op
grond van de overwegingen « dat betichte Minosse de parking van dancing Romantic verliet om de Luikersteenweg te
Tongeren op te rijden in de richting van
Luik, waarbij hij, na een 88-tal meter afgelegd te hebben, links achteraan werd
aangereden door het achteropkomende
voertuig Dusar, dat dezelfde richting
volgde; dat Minosse voorhoudt dat achterligger Dusar hem aan hoge snelheid
poogde in te halen en, geconfronteerd
met een tegenligger, terug naar rechts
moest sturen met de botsing voor gevolg;
dat anderzijds Dusar beweert het voertuig van Minosse op een 300-tal meter afstand opgemerkt te hebben toen het
voormelde parking verliet, waarna dit
voertuig rechts, op de berm, zou stilgehouden hebben om dan plots terug te
vertrekken, voor Dusar in, met de botsing voor gevolg; dat de rechtbank in het
strafdossier geen enkel element vindt
om de ene versie boven de andere te verkiezen; dat echter, nu vaststaat dat betichte Minosse werd aangereden nadat
hij 88 meter aflegde op de openbare weg,
de eerste rechter ten onrechte overwoog
dat Minosse geen voorrang verleende
aan weggebruiker Dusar en hem hinderde bij het inhalen; dat er twijfel is, op
grond waarvan beide betichten dienen
vrijgesproken en de burgerlijke vorderingen dienen afgewezen te worden >>,
terwijl, eerste onderdeel, de eisers in
hun appelconclusie (blz. 3) aanvoerden
dat << uit deze verklaring van betichte Minosse zelf blijkt : - dat het feit dat hij
op het ogenblik van de aanrijding reed
in derde versnelling aan een snelheid
van 70 kilometer per uur, bewijst dat hij
krachtig geaccelereerd heeft over de gekende afstand van 87 meter; - dat het
zicht in de richting van Tongeren door
niets werd belet en dat de argumentatie,
geformuleerd in conclusies en gesteund
op het snelheidsverschil, iedere grond
mist; dat het immers niet kan betwist
worden, zelfs in de onjuiste versie van
betichte Minosse, dat - zo hij gekeken
had - hij het voertuig Dusar kon en
moest opmerken alvorens de parking te
verlaten >> en het aangevochten vonnis
deze aanvoeringen niet beantwoordt, zo-
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dat het aangevochten vonnis niet gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, de bestuurder die
een maneuver wil uitvoeren, voorrang
moet verlenen aan de andere weggebruikers (artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement); de bestuurder die voorrang
moet verlenen, slechts mag verder rijden
indien hij zulks kan doen zonder gevaar
voor ongevallen, gelet op de plaats van
de andere weggebruikers, hun snelheid
en de afstand waarop zij zich bevinden
(artikel 12.5 van het Wegverkeersreglement); het aangevochten vonnis op ondubbelzinnige wijze vaststelt dat verweerder Minosse een maneuver uitvoerde, nu hij de parking van een dancing
verliet om de Luikersteenweg te Tongeren op te rijden in de richting van Luik;
het aangevochten vonnis weliswaar vaststelt dat nopens de precieze totstandkoming van het ongeval twee versies bestaan waarvan geen enkele primeert op
de andere, doch in beide versies verweerder Minosse voorafgaandelijk aan
het ongeval een maneuver uitvoerde, namelijk het verlaten van de parking van
een dancing om de rijbaan op te rijden;
het aangevochten vonnis zijn beslissing
dat bestuurder Minosse de voorrangsregels niet miskende, uitsluitend laat steunen op de vaststelling « dat betichte Minosse werd aangereden nadat hij 88
meter aflegde op de openbare weg >>; deze loutere vaststelling noch inhoudt dat
bestuurder Minosse niet verzuimde voorrang te verlenen aan eiser, noch impliceert dat deze bestuurder, op het ogenblik dat hij de parking zou verlaten,
verder kon rijden zonder gevaar voor ongevallen, gelet op de plaats van de andere weggebruikers - en met name van
eiser -, hun snelheid en de afstand
waarop zij zich bevonden, zodat het aangevochten vonnis, na te hebben vastgesteld dat verweerder Minosse vanop de
parking van een dancing de rijbaan
kwam opgereden, dat eiser deze rijbaan
bereed en dat beide voertuigen met elkaar in aanrijding kwamen, niet wettig
beslist dat verweerder geen fout heeft
begaan in oorzakelijk verband met het
ongeval, op grond van de loutere vaststelling dat bestuurder Minosse << werd
aangereden nadat hij 88 meter aflegde
op de openbare weg >>, nu deze loutere
vaststelling, enerzijds, niet volstaat om
wettig te beslissen dat bestuurder Minosse niet verzuimde de voorrang te verlenen aan eerste eiser (schending van artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement)
en, anderzijds, niet inhoudt dat verweer-
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der Minosse, op het ogenblik dat hij de
parking zou verlaten, verder kon rijden
zonder gevaar voor ongevallen, gelet op
de plaats van de andere weggebruikers,
hun snelheid en de afstand waarop zij
zich bevonden (schending van artikel
12.5 van het Wegverkeersreglement):

Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de appelrechters
hun beslissing dat de eerste rechter
ten onrechte heeft geoordeeld dat
verweerder verzuimd had aan eiser
voorrang te verlenen, doen steunen
op de vaststelling dat verweerder op
de rijbaan, die hij van uit een parkeerruimte was opgereden, een afstand van 88 meter had afgelegd
toen hij met het voertuig van eiser
in aanrij ding kwam;
Overwegende dat die enkele vaststelling niet volstaat om te besluiten
dat verweerder voorrang heeft verleend aan de andere weggebruikers,
en met name aan eiser die aankwam op de rijbaan die verweerder
opreed;
Dat de appelrechters, nu zij nalaten te onderzoeken of verweerder
die rijbaan kon oprijden zonder gevaar voor ongevallen, gelet op de
plaats, de snelheid en de afstand
van de andere weggebruikers, zoals
vereist door de artikelen 12.4 en 12.5
van het Wegverkeersreglement, hun
beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
Dat er geen aanleiding is tot onderzoek van het eerste onderdeel
dat niet tot ruimere cassatie kan leiden;

verwerpt de voorzieningen voor het
overige; beveelt dat van onderhavig
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt de verweerder Ronald Dusar in een derde
van de kosten van de voorziening
van Guido Minosse, en deze laatste
in de overige twee derde van deze
kosten; veroordeelt de verweerder
Minosse in een derde van de kosten
van de voorziening van de eisers
Ronald Dusar en N.V. De Vaderlandsche, en veroordeelt deze laatsten ieder in een helft van de overige kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hasselt, zitting houdende in
hoger beroep.
23 juni 1987 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. De Baets - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Delahaye en Biitzler.
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KAMER -

23 juni 1987

1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

AANHOUDING EN ONMIDDELLIJKE AANHOUDING
- VEROORDELENDE BESLISSING - BEVEL
TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - TITEL
VAN EEN MET VOORLOPIGE HECHTENIS GELIJK TE STELLEN VRIJHEIDSBEROVING.

2° VOORZIENING IN CASSATIE -

Om die redenen, verleent akte
van de afstand; vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het statueert over de civielrechtelijke vorderingen van de eiser Minosse tegen de verweerder Dusar, en van de
eisers Dusar en N.V. De Vaderlandsche tegen de verweerder Minosse;

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE
VOORZIEN - STRAFZAKEN - VEROORDELEND ARREST MET BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE NIET AANGEHOUDEN BEKLAAGDE.

1o Het bevel tot onmiddellijke aanhouding van een beklaagde die tot een gevangenisstraf van ten minste zes
maanden is veroordeeld, is niet als een
daad van tenuitvoerlegging van de
straf te beschouwen, maar ]evert een
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titel van een met voorlopige hechtenis
gelijk te stellen vrijheidsberoving op
(1). (Art. 21 Wet Voorlopige Hechtenis.)

2° Het cassatieberoep van de beklaagde
tegen het arrest van het hof van beroep dat hem veroordeelt en zijn onmiddellijke aanhouding beveelt, is niet
ontvankelijk wanneer niet blijkt dat
eiser wei degelijk was aangehouden
(2). (Art. 21, derde lid, wet 20 april
1874; art. 421 Sv.; art. 2 wet 10 feb.
1866.)

(DEVOLDER)
ARREST

(A.R. nr. 1167)

Nr. 648

ding bestond, dat gelijk te stellen is
met voorlopige hechtenis, ingevolge
dit bevel daadwerkelijk was aangehouden op het tijdstip van de voorziening;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
23 juni 1987 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. De Peuter - Andersluidende conclusie (3) van de h. Declercq, advocaat-generaal.

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 16 maart 1984 en
12 december 1986 door het Hof van
Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat het Hof van Beroep te Gent op 16 maart 1984, Nr. 648
rechtsprekende bij verstek, eiser
veroordeelde tot een gevangenis2' KAMER - 24 juni 1987
straf van een jaar en een geldboete
van 100 frank en in kosten, en zijn
onmiddellijke aanhouding beval;
Overwegende dat hetzelfde hof 1° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - STRAFvan beroep op 12 december 1986,
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VERrechtsprekende op het verzet van eiZOEKSCHRIFT TOT ONTTREKKING VAN DE
ser en bij verstek jegens hem, het
ZAAK AAN DE RECHTER - GEVOLG.
verzet ongedaan verklaart;
Overwegende dat door het bevel 2° VERWIJZING VAN EEN RECHTtot onmiddellijke aanhouding een tiBANK NAAR EEN ANDERE- STRAFtel van vrijheidsberoving tot stand
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VERis gekomen die gelijk te stellen is
ZOEKSCHRIFT TOT ONTTREKKING VAN DE
met voorlopige hechtenis;
ZAAK AAN EEN GERECHT- UITSPRAAK VAN
Overwegende dat de voorziening 1---------------in cassatie door de beklaagde, met
(3) Het O.M. had geconcludeerd dat de bij
toepassing van de artikelen 421 van art. 421 Sv. bepaalde grond van niet-ontvankehet Wetboek van Strafvordering en lijkheid ten deze niet van toepassing was. Eiwas sedert 12 januari 1987 van zijn vrij2 van de wet van 10 februari 1866, ser
heid beroofd ter uitvoering van de straf
slechts ontvankelijk is wanneer hij waartoe hij bij verstek veroordeeld was bij arzich in hechtenis bevindt;
rest van 16 maart 1984. Dat arrest werd op 20
april 1984 aan de woonplaats van de veroorOverwegende dat uit de stukken deelde
betekend. Het op 20 maart 1986, tijdens
waarop het Hof vermag acht te de buitengewone verzettermijn, gedane verzet
slaan, niet blijkt dat eiser tegen wie werd ongedaan verklaard bij het door de voorbestreden arrest van 12 december
een bevel tot onmiddellijke aanhou- ziening
1986. Vanaf de dag waarop de straf ten uitvoer
(1) en (2) Cass., 9 juni 1987, A.R. nr. 1414
(A.C., 1986-87, supra, nr. 608) en de noten.

kon worden gelegd, had de onmiddellijke aanhouding geen bestaansreden meer. De toestand van eiser was niet gelijk te stellen met
voorlopige hechtenis.
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DAT GERECHT NA INDIENING VAN HET VERZOEKSCHRIFT - GEVOLG.

1° Het verzoekschrift tot onttrekking van

de zaak aan de rechter wegens gewettigde verdenking en tot verwijzing van
de zaak naar een andere rechtbank
heeft, in strafzaken, geen schorsende
kracht (1). (Artt. 542 tot 552 Sv.)
2° Het verzoekschrift tot onttrekking van

de zaak 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 Hoi 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 is (2). (Artt. 542
tot 552 Sv.)

(ABRAS, BERGER, « AU MOULIN » V.Z.W.
IN VEREFFENING)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5935)

HET HOF; - Gelet op het op 22
april 1987 ter griffie van het Hof
neergelegde verzoekschrift waarin
de eisers vragen dat « alle dossiers
die thans in gelijk welke instantie
aanhangig zijn bij de rechtscolleges
van Namen, en inzonderheid die
welke betrekking hebben op de aldus beoogde of te beogen strafzaken, zoals de dagvaarding om op 30
april 1987 voor de raadkamer te verschijnen in de zaak nrs. 407/84 en
52/86, op grond van gewettigde verdenking zouden worden onttrokken
aan alle rechtscolleges te Namen »
en « naar het bevoegde rechtscollege
van een ander arrondissement zouden worden verwezen »;

A. In zoverre het verzoek strekt
tot onttrekking van de zaken nrs.
407/84 en 52/86 aan de raadkamer
(1) en (2) Cass., 14 jan. 1987, A.R. nr. 5375
(supra, nr. 281) en de cone!. van adv.-gen. Liekendael in Bull. en Pas., 1987, nr. 281.
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van de Rechtbank van Eerste Aanleg te N amen :
Overwegende dat de neerlegging
van een verzoekschrift tot onttrekking op grond van gewettigde verdenking in strafzaken geen schorsende werking heeft; dat uit de
gedingstukken blijkt dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Namen in die zaken uitspraak gedaan heeft bij beschikking
van 30 april 1987;
Dat het verzoek in zoverre geen
bestaansreden meer heeft en derhalve niet ontvankelijk is;

B. In zoverre het verzoek gericht
is tegen « alle rechtscolleges te Namen »:
Overwegende dat de eisers niet
aangeven voor welke zaken of op
grond van welke feiten zij de anttrekking aan aile rechtscolleges te
Namen en de verwijzing naar
rechtscolleges van dezelfde rang van
een ander gerechtelijk arrondissement vorderen;
Dat het verzoek in dat opzicht wegens onnauwkeurigheid niet ontvankelijk is;

Om die redenen, gelet op de artikelen 542 tot 552 van het Wetboek
van Strafvordering, verwerpt het
verzoek; veroordeelt de eisers in de
kosten.
24 juni 1987 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende
conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal.
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REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN- TUSSEN RAADKAMER EN PO-
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LITIERECHTBANK
BESCHIKKING VAN DE
RAADKAMER WAARBIJ EEN WANBEDRIJF
WORDT GECONTRAVENTIONALISEERD- VONNIS TOT ONBEVOEGDVERKLARING :VAN DE
RECHTBANK GEGROND OP EEN OMSTANDIGHEID DIE GEBLEKEN IS NA DE BESCHIKKING
TOT VERWIJZING EN WAARDOOR OP HET FElT
EEN ZWAARDERE CORRECTIONELE STRAF
KOMT TE STAAN - TOETSING DOOR HET HOF
- BESLISSINGEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE
GEGAAN - GEGROND LIJKENDE VASTSTELLING VAN HET VONNIS - REGELING VAN
RECHTSGEBIED- VERWIJZING VAN DE ZAAK
NAAR DEZELFDE, ANDERS SAMENGESTELDE
RAADKAMER.

Wanneer de raadkamer met aanneming
van verzachtende omstandigheden de
beklaagde wegens een wanbedrijf naar
de politierechtbank heeft verwezen en
een vonnis wordt uitgesproken, waarbij de rechtbank zich onbevoegd verklaart op grand dat zich na de verwijzende beschikking een omstandigheid
heeft voorgedaan, waardoor het feit
door de wet met een zwaardere correctionele straf wordt gestraft, onderzoekt
het Hoi, waarbij een verzoek tot regeJing van rechtsgebied aanhangig is, of
beide beslissingen in kracht van gewifsde zijn gegaan en of de vaststelling van de feitenrechter juist Jijkt te
zijn; zo ja, dan vernietigt het Hof de
beschikking en verwijst de zaak naar
dezelfde, anders samengestelde raadkamer (1).

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK IN ZAKE
MASSART)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6029)

HET HOF; - Gelet op het verzoek tot regeling van rechtsgebied,
op 11 mei 1987 ingediend door de
procureur des Konings te Luik;
Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, bij beschikking van 24
maart 1986, na aanneming van verzachtende omstandigheden, Michel
Massart, geboren op 14 maart 1963
{1) Cass., 3 dec. 1980, A.R. nr. 1238
(A.C., 1980-81, nr. 207), 9 juni 1982, A.R.
nr. 2383 (ibid., 1981-82, nr. 601), en 28 jan.
1986, A.R. nr. 108 (ibid., 1985-86, nr. 334).
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te Luik, naar de Politierechtbank te
Luik heeft verwezen wegens het feit
dat hij op 23 oktober 1985 te Luik
opzettelijk verwondingen of slagen
heeft toegebracht aan Jacqueline
Michaux, met de omstandigheid dat
de slagen of verwondingen een ziekte of een ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten
gevolge hebben gehad;
Overwegende dat de Politierechtbank te Luik zich bij vonnis van 8
december 1986 onbevoegd verklaard
heeft, op grond « dat uit het deskundigenverslag blijkt dat mevrouw Michaux Jacqueline, ten gevolge van
de gekregen slagen, verwondingen
heeft opgelopen die een ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid in het huishouden ten
gevolge hebben gehad » en dat derhalve « het misdrijf dat eventueel
door de beklaagde Massart zou zijn
gepleegd, niet het in de artikelen
398 (en) 399 maar wel het in artikel
400 van het Strafwetboek omschreven misdrijf is »;
Overwegende dat de beschikking
van de raadkamer en het vonnis
van de politierechtbank in kracht
van gewijsde zijn gegaan en dat uit
de strijdigheid ervan een geschil
over rechtsmacht is ontstaan dat de
procesgang belemmert; dat er derhalve grond bestaat tot regeling van
rechtsgebied;
Overwegende dat de aan Michel
Massart ten laste gelegde slagen of
verwondingen bij Jacqueline Michaux een blijvende ongeschiktheid
tot het verrichten van persoonlijke
arbeid schijnen te hebben veroorzaakt en dat uit de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat die omstandigheid pas na de
verwijzingsbeschikking aan het licht
is gekomen;
Overwegende dat het misdrijf opzettelijk toebrengen van slagen of
verwondingen die een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van
persoonlijke arbeid ten gevolge hebben gehad, zwaarder wordt gestraft dan het misdrijf slagen en
verwondingen die een tijdelijke
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ongeschiktheid tot het verrichten
van persoonlijke arbeid ten gevolge
hebben gehad;

(ASSURANCES GENERALES DE FRANCE N.V.
T. DE DONCKER)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7724)

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
de beschikking van 24 maart 1986
van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak
naar de anders samengestelde raadkamer van dezelfde rechtbank.
24 juni 1987 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende
conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal.

Nr. 650
1e KAMER - 25 juni 1987

VERZEKERING -

ALGEMENE REGELS VERZEKERINGSWET, ART. 31 - VERZWARING
VAN HET RISICO - BEGRIP.

Het risico wordt geacht te zijn verzwaard in de zin van art. 31 Verzekeringswet wanneer zich in de loop van
de verzekering een omstandigheid
heeft voorgedaan die, ongeacht of zij
enige invloed heeft of kan hebben gehad op het schadegeval zelf, de waarschijnlijkheid of de omvang van het risico duurzaam en zodanig heeft vergroot dat de verzekeraar, indien de
zaken er op het tijdstip van de overeenkomst zo hadden voorgestaan, niet
of alleen tegen andere voorwaarden in
de verzekering zou hebben toegestemd
(1).
(1) Zie Cass., 22 feb. 1940 (Bull. en
Pas., 1940, I, 58); MONETTE, DE VILLE en ANDRE,
Traite des assurances terrestres, dee! I,
nr. 111; VANRYN en HEENEN, Droit commercial,
dee! IV, blz. 39, nr. 2446; PICARD en BESSON,
Les assurances terrestres, 5de uitgave, dee! I,
nr. 76, biz. 133 en 134; R.P.D.B., aanvulling
dee! III, Assurances terrestres, nrs. 296 en 300.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 december 1985 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;

Over het tweede middel : schending
van de artikelen 1134 van het Burgerlijk
Wetboek en 31 van titel X van het Wetboek van Koophandel,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat: 1° « mevrouw Nicolas, die
met haar moeder en haar zoon plaatsgenomen had op de door (verweerder)
geexploiteerde draaimolen, door de middelpuntvliedende kracht van haar plaats
werd geslingerd en zwaar gewond raakte »; 2° « de draaimolen ... twintig wagentjes met zitplaatsen voor twee personen
telt, zoals aangegeven wordt in de rubriek " omschrijving van het risico " van
de door verweerder met eiseres afgesloten verzekeringspolis inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid, eiseres veroordeelt om verweerder te vrijwaren en
schadeloos te stellen voor alle tegen verweerder ten gevolge van het ongeval uitgesproken veroordelingen, en het middel
van eiseres, volgens hetwelk « de aanwezigheid van drie personen in plaats van
twee (in het wagentje) een omstandigheid is van die aard dat ze het risico verzwaart >> en eiseres overeenkomstig artikel 4 van de algemene polisvoorwaarden
van dekking uitsluit, verwerpt op grond :
« dat elk wagentje voorzien is van een
veiligheidsstang waaraan de inzittenden
zich stevig kunnen vasthouden; dat ten
deze mevrouw Nicolas, die van haar
plaats werd geslingerd, op de plaats aan
de buitenkant zat en zich dus niet alleen
vooraan maar ook links aan die stang
kon vasthouden; dat uit haar verklaring
en die van haar moeder blijkt dat de jonge vrouw in werkelijkheid van de draaimolen werd geslingerd, niet omdat ze
door haar moeder werd weggeduwd,
maar omdat ze haar evenwicht verloor
toen de draaimolen na stilstand achterwaarts begon te bewegen; dat de aanwezigheid van het kind in het wagentje
geen invloed heeft gehad op de toedracht
van het gebeurde; dat het risico dus niet
is verzwaard »,
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terwijl artikel 31 van de Verzekeringswet bepaalt dat « de verbintenissen van
de verzekeraar ophouden wanneer een
daad van de verzekerde de risico's door
verandering van een essentii:He omstandigheid wijzigt of die risico's verzwaart
in zodanige mate dat de verzekeraar de
verzekering niet zou hebben aangegaan
of daarin slechts op andere voorwaarden
zou hebben toegestemd, indien de nieuwe staat van zaken ten tijde van het
sluiten der overeenkomst had bestaan >>;
die bepaling, welke door artikel 4 van de
verzekeringspolis is overgenomen, van
toepassing is zelfs wanneer er geen enkel oorzakelijk verband bestaat tussen
de verzwaring van het risico en het ongeval; het arrest bijgevolg, nu het beslist
dat « het risico niet is verzwaard >>, op
grand dat « de aanwezigheid van het
kind in het wagentje geen invloed heeft
gehad op de toedracht van het gebeurde >>, artikel 31 van titel X van boek I
van het Wetboek van Koophandel
schendt en de verbindende kracht van
de algemene voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst, inzonderheid artikel 4 van die algemene voorwaarden,
miskent (schending van artikel 1134 van
het Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat het risico wordt
verzwaard in de zin van artikel 31
van de verzekeringswet van 11 juni
1874 wanneer er zich in de loop van
de overeenkomst een omstandigheid
voordoet die de waarschijnlijkheid
of de omvang van het risico duurzaam vergroot in zodanige mate dat
de verzekeraar de verzekering niet
zou hebben aangegaan of daarin
slechts op andere voorwaarden zou
hebben toegestemd, indien de nieuwe staat van zaken ten tijde van het
sluiten der overeenkomst had bestaan, zonder dat vereist is dat die
omstandigheid een invloed heeft of
kan hebben op het ongeval zelf;
Overwegende dat de feitenrechter,
om te oordelen of de daad van de
verzekerde het risico heeft verzwaard, zich niet ertoe mag beperken na te gaan of de aangevoerde
omstandigheid al dan niet een invloed heeft gehad op het ongeval;
Overwegende dat het arrest, door
de enkele, in het middel weergegeven consideransen die aileen maar
betrekking hebben op de wijze

waarop het ongeval zich heeft voorgedaan en op de invloed die de aanwezigheid van een kind in het wagentje heeft gehad op de toedracht
van het gebeurde, de verwerping
van het verweermiddel waarin eiseres aanvoerde dat de aanwezigheid
van een derde persoon in het wagentje een verzwaring van het verzekerde risico tot gevolg had, niet
naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de door verweerder tegen eiseres ingestelde vordering behalve in zoverre het die
vordering ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
25 juni 1987 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Bosly, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal -·
Advocaat: mr. Kirkpatrick.
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25 juni 1987

HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN
- ONTVANKELIJKHEID - BESLISSING OVER
EEN VORDERING TOT TUSSENKOMST STREKKEND TOT HET UITSPREKEN VAN EEN VEROORDELING.

De ontvankelijkheid van het hager beroep tegen de beslissing over een vordering tot tussenkomst strekkend tot
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het uitspreken van een veroordeling
moet worden beoordeeld zonder te verwijzen naar de hoofdvordering (1).
(Ger.W., art. 621.)

AUAM HAMADI T. " GUARDIAN EXCHANGE ASSURANCE LTD, N.V., RANSI E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7726)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 25 februari 1985 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het beroepen vonnis en
uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat eiser
bij exploot van 17 september 1982
eerste verweerster, verzekeraar van
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van wijlen Jeanne Ransi-Van
Lierde, voor de vrederechter heeft
gedagvaard tot betaling van 6.250
frank in hoofdsom, zijnde het bedrag van de schade geleden ten gevolge van een verkeersongeval;
Overwegende dat wijlen Jeanne
Van Lierde, bij verzoekschrift van
18 november 1983, heeft verklaard
vrijwillig tussen te komen in de
zaak en van eiser 31.000 frank vorderde als vergoeding voor haar
schade;
Dat de eerste rechter, na de oorspronkelijke vordering ongegrond te
hebben verklaard, de vordering van
de vrijwillig tussengekomen partij
heeft ingewilligd en eiser tot betaling van het gevraagde bedrag heeft
veroordeeld;
Overwegende dat de verweerders,
voor de rechtbank van eerste aanleg, met betrekking tot het hoger beroep tegen de beslissing inzake de
oorspronkelijke vordering, hebben
geconcludeerd dat het niet ontvan(1) Zie C. CAMBIER, Dl'oit judiciail'e, dee! II,
La competence, biz. 668; A. FETTWEis, Pl'ecis de
dl'oit judiciail'e, dee! II, nr. 159, biz. 106.
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kelijk was, op grond dat het gevorderde bedrag niet meer bedroeg dan
15.000 frank en dat het bestreden
vonnis derhalve in laatste aanleg
was gewezen;
Dat de verweerders, met betrekking tot het hoger beroep tegen de
beslissing over de vordering van de
tussenkomende partij, de bevestiging van het bestreden vonnis hebben gevraagd;
Overwegende dat de appelrechters, na te hebben geoordeeld dat
ten dezen de hoofdvordering en de
vordering tot tussenkomst « afzonderlijk onderzocht » moesten worden « om te bepalen of het bedrag
van de aanleg (was) bereikt », het
hoger beroep niet ontvankelijk hebben verklaard (2);
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 560, 616, 617, 618, 620, 621
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van
de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis beslist
dat eisers hoger beroep niet ontvankelijk
is, op grond dat « het bedrag van de vordering tot tussenkomst (31.000 frank)
niet kan worden samengevoegd met dat
van de oorspronkelijke vordering (6.250
frank) om het bedrag van de aanleg te
bereiken dat, volgens artikel 617 van het
Gerechtelijk Wetboek, op 15.000 frank is
vastgesteld; dat die regel volgt uit artikel
621 van het Gerechtelijk Wetboek, luidens hetwelk voor de beslissingen inzake bevoegdheid, tegenvorderingen en
vorderingen tot tussenkomst strekkende
tot het uitspreken van een veroordeling,
met betrekking tot de ontvankelijkheid
van het hoger beroep niet wordt gehandeld zoals inzake de hoofdvordering; dat
daaruit moet worden afgeleid dat de
hoofdvordering derhalve afzonderlijk
moet worden onderzocht om te bepalen
of het voor de aanleg bepalend bedrag is
bereikt; dat zulks klaarblijkelijk niet het
geval is; dat het geschil evenmin on-

1----------------(2) Het hoger beroep van de eiser tegen de
eerste rechter was gericht tegen de beslissing
tot.verwerping van zijn oorspronkelijke vordering en tegen de beslissing waarbij de eiser is
veroordeeld op de tegen hem ingestelde eis tot
tussenkomst. Door in zijn beschikkende gedeelte het hoger beroep niet ontvankelijk te
verklaren, heeft het bestreden vonnis, vanuit
die twee standpunten, op het hoger beroep
van eiser uitspraak gedaan.
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splitsbaar is in de zin van artikel 31 van
het Gerechtelijk Wetboek; dat derhalve
... moet worden geoordeeld dat het principaal hoger beroep niet ontvankelijk
is »,

terwijl, eerste onderdeel, volgens artikel 560 van het Gerechtelijk Wetboek,
dat ingevolge artikel 618 van hetzelfde
wetboek van toepassing is bij het bepalen van de aanleg, << wanneer een of
meer eisers optreden tegen een of meer
verweerders, de bevoegdheid wordt bepaald door de totale gevorderde som, ongeacht ieders aandeel daarin »; artikel
560 van het Gerechtelijk Wetboek, wegens de algemeenheid van zijn bewoordingen, van toepassing is op het geval
waarin, zoals ten deze, een derde tussenkomt in een zaak om een vordering tegen de oorspronkelijke eiser in te stellen, nu beide eisers (de oorspronkelijke
eiser en de vrijwillig tussengekomen partij) aldus tegen twee verweerders (de
verweerder en de oorspronkelijke eiser)
optreden; aan die regel geen afbreuk
wordt gedaan door artikel 621 van het
Gerechtelijk Wetboek dat alleen verduidelijkt dat voor de beslissingen over de
vnrderingen tot tussenkomst strekkend
tot het uitspreken van een veroordeling,
en ook over de tegenvorderingen of over
de bevoegdheid, met betrekking tot de
ontvankelijkheid van het hoger beroep
niet wordt gehandeld zoals inzake de
hoofdvordering; daaruit volgt dat het bestreden vonnis, door te beslissen dat eisers hager beroep niet ontvankelijk is,
de in het middel aangewezen bepalingen
en inzonderheid de artikelen 560, 618
en 621 van het Gerechtelijk Wetboek
schendt;
tweede onderdeel, althans de vordering tot tussenkomst, die op dezelfde akten en rechtsfeiten is gesteund als de
hoofdvordering, zoals de tegenvordering,
met de hoofdvordering moet worden samengevoegd (artikel 620 van het Gerechtelijk Wetboek); daaruit volgt dat het bestreden vonnis, aangezien ten deze de
oorspronkelijke rechtsvordering tegen de
verzekeraar van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen
van mevrouw Ransi-Van Lierde de ver·goeding beoogde van eisers schade ten
gevolge van de botsing met laatstgenoemde op 17 april 1982, en aangezien
de tussenkomst van mevrouw Ransi-Van
Lierde tegen eiser de vergoeding beoogde van de schade ten gevolge van datzelfde ongeval, waarvoor eiser, naar haar
zeggen, volledig aansprakelijk was, dus
dat aan de oorspronkelijke vordering en
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aan de vordering tot tussenkomst van de
tussenkomende partij dezelfde rechtsfeiten ten grondslag lagen, niet naar recht
kon beslissen dat, bij het bepalen van de
aanleg, de bedragen van die vorderingen
niet moesten worden samengevoegd
(schending van de in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van
artikel 620 van het Gerechtelijk Wethoek):

Overwegende dat de vordering
van wijlen Jeanne Van Lierde,
« strekkend tot veroordeling » van
eiser, met toepassing van de regels
inzake de vrijwillige tussenkomst,
regelmatig aanhangig was gemaakt
bij de vrederechter;
Dat immers, ingevolge artikel 564
van het Gerechtelijk Wetboek, de
rechtbank waarvoor een vordering
aanhangig is gemaakt, bevoegd is
om kennis te nemen van de vordering tot tussenkomst;
Overwegende dat artikel 618 van
het Gerechtelijk Wetboek, dat zegt
dat de regel bij artikel 560 van dat
wetboek geldt voor het bepalen van
de aanleg, geen betrekking heeft op
de beslissingen over de vorderingen
tot tussenkomst, nu het lot van die
vorderingen, wat betreft de ontvankelijkheid van het hager beroep,
door artikel 621 van hetzelfde wethoek wordt geregeld;
Dat, wanneer het een beslissing
betreft over een vordering tot tussenkomst tot het verkrijgen van een
veroordeling, een dergelijke vordering haar individualiteit behoudt, zodat de ontvankelijkheid van het hager beroep tegen de beslissing van
de rechter waarbij het wordt aangenomen of verworpen, moet worden
beoordeeld zonder te verwijzen naar
de hoofdvordering;
Dat het dienaangaande zonder belang is dat de vorderingen bij onderscheiden akten zijn ingesteld en dat
zij wegens hun samenhang zijn samengevoegd;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, door te beslissen dat het hager beroep tegen de beslissing waarbij eiser wordt veroordeeld tot vergoeding van de schade van wijlen
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Jeanne Van Lierde, ten belope van
31.000 frank in hoofdsom, niet ontvankelijk is, artikel 621 van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
Overwegende dat, gelet op de te
wijzen beslissing, het tweede middel
dat tot geen ruimere vernietiging
kan leiden, niet behoeft te worden
onderzocht;
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ZAAK - VERZOEKSCHRIFT
AANVANG.

TERMIJN -

4° VERHAAL OP DE RECHTER -

VERGOEDING TOEGEKEND AAN DE MAGISTRAAT
OP WIE VERHAAL GENOMEN IS - RAMING.

1' Bedrog of list in de zin van art. 1140,

1', Gerechtelijk Wetboek veronderstelt
dat de dader zijn toevlucht neemt tot
kunstgrepen of listen ofwel om het gerecht te misleiden, ofwel om een partij
te bevoordelen of te benadelen, ofwel
om een persoonlijk belang te dienen
(1).

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het zegt
dat het hager beroep tegen de beslissing op de vordering tot tussenkomst niet ontvankelijk is en uitspraak doet over de kosten; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigd vonnis; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Rechthank
van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting
houdend in hager beroep.
25 juni 1987 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Poupart, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.

2' en 3' Het verhaal op de rechter wordt
uitgeoefend binnen dertig dagen te rekenen van het feit dat tot dat verhaal
aanleiding heeft gegeven en, in geval
van bedrog of Jist, van de dag waarop
de partij daarvan kennis heeft gekregen. Wanneer het verhaal gegrond is
op bedrog of list waaraan de rechter
zich bij de berechting van een zaak
schuldig zou hebben gemaakt, hoeft de
beslissing niet in kracht van gewijsde
gegaan te zijn opdat die termijn zou
ingaan. (Artt. 1140 en 1142 Ger.W.)
4' Wanneer het verhaal op de rechter

niet-toelaatbaar of ongegrond wordt
verklaard, laat het Hoi van Cassatie
zich bij de raming van de schadevergoeding waartoe het eiser veroordeelt
jegens de magistraat op wie verhaal
genomen is, onder meer leiden door de
omstandigheden van de zaak en de
ernst van de aantijgingen. (Art. 1146
Ger.W.)

(HENNEQUIN DE VILLERMONT T PARISIS)
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ARREST ( vertaling)

1e

KAMER -

1° VERHAAL OP DE RECHTER DROG OF LIST -

(A.R. nr. 7986)

25 juni 1987
BE-

BEGRIP.

2° VERHAAL OP DE RECHTER -

VER-

ZOEKSCHRIFT- TERMIJN- AANVANG.

3° VERHAAL OP DE RECHTER -

BEDROG OF LIST BIJ DE BERECHTING V <\.N DE

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot verhaal op de rechter, op 2 april 1987 door mr. Houtekier, advocaat bij het Hof, ter griffie
van het Hof ingediend tegen verweerster;
(1} Cass., 7 nov. 1949 (A.C., 1950, 114), 27
juni 1977 (ibid., 1977, 1116).
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Gelet op de memorie van antwoord van de rechter op wie verhaal
is genomen;
Overwegende dat verweerster op
15 mei 1986 als alleenrechtsprekende rechter een beslissing heeft gewezen over de neerlegging van een
conclusie door eiseres en op 9 juni
1986 een vonnis heeft gewezen in de
zaak, die onder het nr. 78.652 ingeschreven was op de algemene rol
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;
Overwegende dat eiseres verklaart dat zij haar verzoekschrift
grondt op artikel 1140, lo en 4°, van
het Gerechtelijk Wetboek en meer
bepaald dat zij op verweerster verhaal neemt wegens bedrog en
rechtsweigering;
Overwegende dat bedrog of list in
de zin van artikel 1140, 1°, van het
Gerechtelijk Wetboek kunstgrepen
of listigheden veronderstelt, die de
dader aanwendt hetzij om het gerecht te bedriegen, hetzij om een
partij te bevoordelen of haar nadeel
toe te brengen, hetzij om een persoonlijk belang te dienen;
I. In zoverre het verzoekschrift
betrekking heeft op de door verweerster ter zitting van 15 mei 1986
gewezen beslissing waartegen de
eerste grief gericht is en waarvan
akte is genomen in het door dezelfde rechter op 9 juni 1986 gewezen
vonnis:
Over het door verweerster tegen
dat punt van het verzoekschrift aangevoerde middel van niet-ontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat het verhaal op de rechter laattijdig is
aangezien het niet is genomen binnen de door artikel1142 van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven
termijn van dertig dagen :
Overwegende dat de rechtbank op
de terechtzitting van 15 mei 1986 de
aanvullende conclusie die eiseres ter
zitting wilde indienen, uit de debatten heeft geweerd, op grond dat de
partijen, toen eiseressen, zich tegen
de neerlegging van die conclusie

Nr. 652

verzetten omdat ze niet was medegedeeld;
Dat eiseres in persoon verscheen
en dat bijgevolg de feiten waarop de
eerste grief betrekking had, haar bekend waren sedert 15 mei 1986;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
II. In zoverre het verzoekschrift
betrekking heeft op het door verweerster op 9 juni 1986 gewezen
vonnis:
Over het middel van niet-ontvankelijkheid, dat verweerster tegen
het verzoekschrift had aangevoerd
op grond van de laattijdigheid ervan:
Overwegende dat eiseres betoogt
dat zij eerst op 4 maart 1987 door
het schrijven van de door de rechtbank aangewezen notaris Taymans
kennis gekregen heeft van het vonnis van 9 juni 1986, en dat het verzoekschrift derhalve binnen de wettelijke termijn is neergelegd;
Dat niet is aangevoerd dat voornoemd vonnis betekend is;
Dat de wet de door artikel 792 van
het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verzending van een niet
ondertekend afschrift nergens aanmerkt als een vermoeden dat de bestemmeling het vonnis heeft ontvangen;
Dat de omstandigheid dat eiseres
na de uitspraak van het vonnis stukken uit haar dossier heeft genomen,
niet noodzakelijk impliceert dat ze
op de hoogte was van de inhoud van
de beslissing zelf;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het door verweerster tegen
het verzoekschrift aangevoerde middel van niet-ontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat het enkel strekt tot
vernietiging van een vonnis waartegen nog hoger beroep openstaat;
Overwegende dat, anders dan wat
voor het verzoek tot herroeping van
het gewijsde is bepaald, de artikelen
1140 en volgende van het Gerechte-
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lijk Wetboek niet vereisen dat, wanneer in het verhaal op de rechter
naar een vonnis verwezen wordt, de
beslissing in kracht van gewijsde is
gegaan;
Dat, gelet op de aard en het voorwerp van die rechtspleging, de wetgever begrijpelijkerwijze heeft gewild dat onverwijld uitspraak zou
worden gedaan;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Wat de tweede grief betreft:
Over het door verweerster aangevoerde middel van niet-ontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat eiseres de
inventaris van de neergelegde stukken niet van valsheid heeft beticht :
Overwegende dat het middel van
niet-ontvankelijkheid niet los van de
zaak zelf kan worden onderzocht;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over de grief zelf :
Overwegende dat krachtens arti-·
kel 721, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek de bij het dossier te
voegen inventaris enkel de in het
eerste lid opgesomde dossierstukken
moet vermelden;
Dat de twee dossiers waarvan de
neerlegging is vermeld in het proces-verbaal van de terechtzitting
van 15 mei 1986, niet als gedingstukken in de zin van dat artikel 721
kunnen worden beschouwd;
Overwegende dat, hoewel die
stukken na de uitspraak wegens teruggave of om een andere reden
niet meer zaten in het ter griffie
van de rechtbank van eerste aanleg
neergelegde dossier, niet blijkt dat
zulks aan het toedoen van de rechter te wijten is;
Dat de grief niet kan worden aangenomen;
Wat de derde grief betreft :
Overwegende dat eiseres om verdaging van de zaak nr. 78.652 verzocht om verschillende notarissen
en deskundigen te kunnen dagvaar-
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den en de exceptie van samenhang
met de zaak, algemeen rolnummer
16.634, opwierp;
Dat, enerzijds, de rechtbank de
verdaging van de zaak nr. 78.652
heeft geweigerd, na te hebben vastgesteld dat eiseres al de tijd had gehad nodig om de personen die zij
wilde, op te roepen;
Dat, anderzijds, zij de exceptie
van samenhang laattijdig en derhalve niet ontvankelijk heeft verklaard
op de impliciete grond dat er geen
redenen waren om de voornoemde
zaken te voegen;
Dat niet blijkt dat verweerster
zich aldus schuldig zou hebben gemaakt aan bedrog of rechtsweigering;
Dat de grief niet kan worden aangenomen;
Wat de vierde grief betreft:
Overwegende dat, enerzijds, de
rechtbank, na de door eiseres opgeworpen exceptie van samenhang
niet ontvankelijk te hebben verklaard, de zaak nr. 16.634 zelf niet
hoefde te onderzoeken en bijgevolg
het voorwerp ervan niet hoefde te
omschrijven;
Dat de grief in dat opzicht elke
grondslag mist;
Overwegende dat, anderzijds, het
vonnis erop wijst dat het verzoek
van eiseres ertoe strekte het deskundigenonderzoek van de heer
Marstboom nietig en niet in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gerechtelijke verdeling te horen verklaren; dat het
derhalve de bewijskracht van de
conclusie van eiseres niet kan hebben miskend, nu die eveneens daartoe strekt;
Dat de grief in dat opzicht feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het verzoekschrift ten dele niet toelaatbaar en
ten dele ongegrond is;
Overwegende dat verweerster op
grond van artikel 1146 van het Gerechtelijk Wetboek vordert dat eiseres tot schadevergoeding zou worden veroordeeld;
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Dat er, gelet op de omstandigheden van de zaak en gelet met name
op de ernst van de aantijgingen,
grond bestaat om die vordering toe
te wijzen;

Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift; veroordeelt eiseres tot
betaling van een schadevergoeding
van honderdduizend frank aan verweerster; verwijst eiseres in de kosten.
1• kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en Simont.
25 juni 1987 -
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KAMER -

26 juni 1987

1° DWANGSOM -

VERSCHULDIGDHEID
TENUITVOERLEGGING - GROI''DSLAG.

2° DWANGSOM -

TENUITVOERLEGGING VOORWAARDEN- BEOORDELING- BESLAGRECHTER - BEVOEGDHE!D.

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG -

BURGERLIJKE ZAKEN - MATERIELE BEVOEGDHEID - BESLAGRECHTER - DWANGSOM TENUITVOERLEGGING.

1" De verschuldigdheid van een dwang-

som vindt haar grondslag in de rechterlijke uitspraak waarbij zij is opgelegd; op grand van die uitspraak is,
wanneer na de betekening ervan aan
de in de uitspraak aangegeven voorwaarden niet wordt voldaan, de
dwangsom ten voile verschuldigd en
kan zij zonder nieuwe rechterlijke uit-

spraak worden ten uitvoer gelegd.
(Art. 1385quater Ger.W.) (1)
2" en 3" In geval van zwarigheden bij de

tenuitvoerlegging van een vonnis dat
een veroordeling tot een dwangsom inhoudt, staat het aan de beslagrechter,
op grand van art. 1498 Ger. W., te bepaJen of de voorwaarden waarbij de
dwangsom verschuldigd is, al dan niet
vervuld zijn (2).
(SIBESA V.Z.W. T. BRIJS)
ARREST

(A.R. nr. 5372)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 oktober 1985 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 2 en 3, tweede
lid, van de Benelux-Overeenkomst houdende eenvormige wet betreffende de
dwangsom, ondertekend te 's-Gravenhage op 26 november 1973 en goedgekeurd
door artikel 1 van de wet van 31 januari
1980, 1385quater van het Gerechtelijk
Wetboek, als ingevoegd door artikel 2
van hoger genoemde wet, 1494 en 1498
van hetzelfde wetboek, en 4, tweede lid,
van de wet van 31 mei 1961 betreffende
het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen,
doordat het arrest, na te hebben verwezen naar de beslissing ten grande die
verweerder veroordeelde tot staking van
het verkopen van piraatgeluidsdragers
onder verbeurte van een dwangsom van
(1) Zie arrest Beneiux-Ger~chtshof van 14
april 1983 i.z. A 82/8, verschenen Jurisprudentie van het Hof, 1983, biz. 86, en de conciusie
van het openbaar ministerie, id., biz. 92 en
vig.; zie ook BALLON, « De nieuwe wet op de
dwangsom », R. W., 1979-1980, kol. 2030; STORME, « Een revoiutionaire instelling », T.P.R.,
1980, biz. 137, nr. 27; BALLON, « Dwangsom »,
A.P.R., 1980, nr. 118; MoREAU-MARGREVE,
« L'astreinte », Ann. Fac. droit Liege, 1982, biz.
28, SIMONE DAVID,« La fin d'une disgrace; l'avenement de l'astreinte en droit beige », in Melanges Alex Weil, 1983, biz. 193.
(2) MOREAU-MARGREVE, Joe. cit., biz. 82; STORME, « Een revoiutionaire instelling : de dwangsom », T.P.R., 1980, biz. 237.
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10.000 frank per piraatgeluidsdrager die
in strijd met deze beslissing door hem
verder zou verhandeld worden, en naar
het proces-verbaal van aankoop van acht
muziekcassettes, waarna eiseres een uitvoerend beslag om de betaling van zes
maal de verbeurde dwangsom liet leggen, het verzet van verweerder tegen dit
uitvoerend beslag gegrond verklaart en
bijgevolg het hoger beroep van eiseres
ongegrond verklaart en haar in de kosten veroordeelt, op de overwegingen : dat
het proces-verbaal van vaststelling enkel
de aankoop van acht muziekcassettes
vaststelt, dat noch dit proces-verbaal
noch verdere bescheiden de minste vermelding of omschrijving omvatten, die
uiteraard precies en nauwkeurig moet
zijn, met betrekking tot de (zogezegd) ter
zake zes vastgestelde overtredingen; dat
op het ogenblik van kwestieus uitvoerend beslag uit geen enkel stuk bleek
dat de aangekochte cassettes wei degelijk piraatcassettes waren, dat, met andere woorden, op dit ogenblik de voorwaarde tot het eisen van de dwangsom
alszodanig niet vervuld is geweest; dat in
tegenstrijd met artikel 1494 van het Gerechtelijk Wetboek geen zekere en vaststaande schuldvordering alsdan was bewezen; dat de door dit artikel voorziene
strenge vereisten niet mogen verward
worden met deze van het bewarend beslag, en dat de rechten van de beslagene
worden geschonden wanneer hij, zoals
ten deze, in de onmogelijkheid wordt gesteld op het ogenblik zelf van het uitvoerend beslag kennis te nemen welke cassettes precies van de acht aangekochte
als piraatcassettes worden beschouwd en
op welke grond,

terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 13B5quater van het Gerechtelijk Wethoek, de partij die de veroordeling tot
betaling van een dwangsom heeft verkregen, de dwangsom kan ten uitvoer
leggen krachtens de titel waarbij zij is
vastgesteld; deze titel en de verbeuring
zelf van de dwangsom, dat wil zeggen de
overtreding van de beslissing, voldoende
zijn om de dwangsom uitvoerbaar te
stellen; noch deze wettelijke bepaling
noch enig andere rechtsregel aan de
schuldeiser van de dwangsom de verbintenis oplegt een nieuwe titel te bekomen
of reeds over bestaande bewijzen van de
verbeuring van de dwangsom te beschikken alvorens tot uitvoerend beslag over
te gaan om de verschuldigde bedragen in
te vorderen; overeenkomstig artikel 1498
van hetzelfde wetboek, ingeval een betwisting bij de tenuitvoerlegging rijst,
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het de beslagrechter behoort de verbeuring van de dwangsom te beoordelen;
overeenkomstig de artikelen 4, tweede
lid, van de wet van 31 mei 1961, 1, 2 en
3, tweede lid, van de voornoemde Benelux-overeenkomst, het artikel 1494 van
hetzelfde wetboek de toepassing van het
later ingevoerde wettelijk stelsel van de
dwangsom niet in de weg kan staan; dit
artikel 1494, ten minste wat de dwangsom betreft, het bestaan van vaststaande
en zekere zaken vereist, maar geenszins
vereist dat het bewijs ervan op het ogenblik van het uitvoerend beslag reeds beschikbaar is, de beslagene de mogelijkheid hebbende dit bestaan voor de beslagrechter te betwisten; zodat het arrest, door de tenuitvoerlegging van de
dwangsom aan de voorwaarde te onderwerpen dat op het ogenblik van het beslag het bewijs van de verbeuring van de
dwangsom voorhanden zou zijn, de wettelijke voorwaarden miskent van het uitvoerend beslag om de door verbeuring
van een dwangsom verschuldigde bedragen in te vorderen (schending van de artikelen 13B5quater, 1494, 1498 van het
Gerechtelijk Wetboek en, zo nodig, van
de artikelen 4, tweede lid, van de wet
van 31 mei 1961, 1, 2 en 3, tweede lid,
van voornoemde Benelux-overeenkomst);
tweede onderdeel, noch de artikelen
13B5quater en 1494 van het Gerechtelijk
Wetboek noch andere wetsbepalingen
voorzien dat de beslagene op het ogenblik van het uitvoerend beslag wegens
verbeuring van een dwangsom in de mogelijkheid moet gesteld worden kennis te
nemen welke precieze feiten de verbeuring van de dwangsom uitmaken, de
rechten van de beslagene beschermd
zijnde door de mogelijkheid voor de
beslagrechter de verbeuring van de
dwangsom te betwisten; en terwijl verweerder niet voorhield dat zijn rechten
werden geschonden bij gebrek aan kennis op het ogenblik van het beslag welke
van de door eiseres aangekochte cassettes als piraatcassettes worden beschouwd en op welke grond, maar zich
beperkte de afwezigheid van bewijzen op
dat ogenblik in te roepen om het zeker
en vaststaand karakter van de dwangsom te ontkennen; zodat het arrest, door
te stellen dat de rechten van verweerder
die op het ogenblik zelf van het uitvoerend beslag niet kon weten om welke
precieze feiten de dwangsom was verbeurd, werden geschonden : 1• ambtshalve een geschil opwerpt dat niet van
openbare orde is en bijgevolg het beschikkingsbeginsel miskent dat de rechter verbiedt dergelijke beschillen ambts-

1482

HOF VAN CASSATIE

halve op te werpen (schending van de
artikelen 8, 774, tweede lid, en 1138, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek); 2o een
niet door de wet gestelde voorwaarde
voor de tenuitvoerlegging van de
dwangsom oplegt en bijgevolg de artikelen 1385quater, 1494 van het Gerechtelijk
Wetboek schendt, alsmede - voor zoveel
nodig - de artikelen 1, 2 en 3, tweede
lid, van voornoemde Benelux-overeenkomst en 4, tweede lid, van de wet van
31 mei 1961:
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geen enkel stuk blijkt dat de aangekochte " cassettes " wei degelijk "piraatcassettes " waren, met andere
woorden op het ogenblik van het
uitvoerend beslag de voorwaarden
tot het eisen van de dwangsom als
zodanig niet vervuld is geweest »,
zodat « in tegenstrijd met artikel
1494 van het Gerechtelijk Wetboek,
alsdan geen zekere en vaststaande
schuldvordering bewezen was »;
Dat het immers ten deze de beslagrechter en eventueel de rechter
in hoger beroep behoorde na te
gaan of de aangekochte « cassettes »
al dan niet « piraatcassettes » waren; dat zij gebeurlijk een onderzoek in dat verband mochten bevelen;
Dat het arrest derhalve de artikelen 1385quater, 1494 en 1498 van het
Gerechtelijk Wetboek schendt;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 1385quater van het Gerechtelijk Wetboek
bepaalt dat de partij die de veroordeling tot een dwangsom heeft verkregen, deze dwangsom ten uitvoer
kan leggen « krachtens de titel
waarbij zij is vastgesteld »;
Dat voornoemd artikel overeenstemt met artikel 3 van de Eenvormige Beneluxwet;
Dat het Benelux-Gerechtshof op
14 april 1_9n3 in de zaak A 82/8 de
uit!sg heeft gegeven « dat de verschuldigdheid van de dwangsom
Om die redenen, vernietigt het behaar grondslag vindt in de rechterlijke uitspraak waarbij zij is opge- streden arrest; beveelt dat van dit
legd, en dat op grond van die uit- arrest melding zal worden gemaakt
spraak, wanneer na de betekening op de kant van het vernietigde arervan aan de in de uitspraak aange- rest; houdt de kosten aan en laat de
geven voorwaarden wordt voldaan, beslissing daaromtrent aan de feide dwangsom ten voile verschuldigd tenrechter over; verwijst de zaak
is en zonder nieuwe rechterlijke uit- naar het Hof van Beroep te Brussel.
spraak kan worden ten uitvoer ge26 juni 1987 - 1• kamer - Voorzitter:
legd »;
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Dat het Hof zich met dat ant- Verslaggever : de h. Mahillon, afdelingswoord verenigt, zodat mag nagela- voorzitter - Gelijkluidende conclusie
de h. Krings, procureur-generaal
ten worden de vraag aan het Bene- van
Advocaat: mr. Delahaye.
lux-Gerechtshof voor te leggen;
Overwegende dat, in geval van
zwarigheden bij de tenuitvoerlegging, het op grond van artikel 1498
van het Gerechtelijk Wetboek de beslagrechter behoort te bepalen of de
voorwaarden waarbij de dwangsom Nr. 654
verschuldigd is, al dan niet vervuld
zijn;
1• KAMER - 26 juni 1987
Overwegende dat het arrest derhalve niet wettig beslist dat er aanleiding bestaat tot handlichting van 1° TELEGRAAF EN TELEFOON - BEhet uitvoerend beslag, op de enige
TREKKINGEN TUSSEN EIGENAAR VAN DE
grond « dat op het ogenblik van
WEG EN REGIE VAN TELEGRAFIE EN TELEkwestieus uitvoerend beslag uit
FONIE.
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2° TELEGRAAF EN TELEFOON -

WET
13 OKTOBER 1930, ARTIKEL 10, EERSTE EN
TWEEDE LID - DRAAGW!JDTE.

1o Uit het samenlezen van de artt. 2, 6, 8

en 12 van de wet van 13 oktober 1930
tot samenordening der verschillende
wetsbepalingen op de telegrafie en de
telefonie met draad blijkt dat de wetgever heeft in acht genomen dat het
openbaar nut van de wegen dat van de
Regie overstijgt.
2° In art. 10, eerste en tweede lid, van de

wet van 13 oktober 1930 tot samenordening der verschillende wetsbepalingen op de telegrafie en de telefonie
met draad worden met de termen « andere werken van openbaar nut dan
water-, gas- en elektriciteitsleidingen »
niet de wegenwerken zelf bedoeld.
(REGIE VAN TELEGRAFIE EN TELEFONIE T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WERKEN,
WEGENFONDS)
ARREST

(A.R. nr. 5376)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 oktober 1985 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 10 van de wet van 13 oktober 1930 tot samenordening der verschillende wetsbepalingen op de telegrafie en de telefonie met draad, en van het
algemeen rechtsbeginsel dat waar de wet
geen onderscheid maakt het de rechterlijke macht niet toekomt een onderscheid te maken,
doordat het arrest de op artikel 10 van
de wet van 13 oktober 1930 gesteunde
vordering van eiseres tot veroordeling
van de verweerders tot betaling van
946.145 frank (meer interesten en kosten), als ongegrond afwijst, op grond van
volgende motivering: « (Eiseres) beroept
zich ten onrechte op artikel 10 van de
wet van 13 oktober 1930; (...) in de stelling van (eiseres) wordt (in het eerste lid
van artikel 10 van genoemde wet) met
" andere werken van openbaar nut" onder meer de aanleg van wegen bedoeld;
deze stelling snijdt geen hout; de exemplatieve opsomming van artikel 10 (water-, gas- en elektriciteitsleidingen) wijst
erop dat de andere werken van openbaar

1483

nut in dezelfde lijn liggen, met andere
woorden allerlei leidingen buiten de eigenlijke wegenis zelf, die als dusdanig
moeilijk een belemmering kan vormen
voor de bovengrondse en ondergrondse
lijnen van de Regie (thans eiseres); (... )
de (in het tweede lid van artikel 10 van
genoemde wet) gebruikte uitdrukking
van " andere werken van openbaar nut"
heeft geen andere betekenis dan deze
van het eerste lid, hetgeen meebrengt
dat het tweede lid evenmin wegeniswerken in de eigenlijke zin van het woord
op het oog heeft, en de Regie de kosten
van wijzigingen ingevolge wegeniswerken niet ten laste van de eigenaars van
wegeniswerken kan leggen »,

terwijl artikel 10 van de wet van 13 oktober 1930 in zijn eerste en tweede lid
bepaalt : << Bestaat er geen andersluidende overeenkomst, dan neemt de Regie
van Telegrafie en Telefonie te haren laste : de uitgaven veroorzaakt door de veranderingen op haar aanvraag aangebracht aan water-, gas- en elektriciteitsleidingen en andere werken van openbaar nut, waarvan de aanwezigheid het
aanleggen van haar bovengrondse en ondergrondse lijnen belemmert (eerste lid);
omgekeerd, zijn de wijzigingen, aan de
boven of onder de wegenis aangelegde
telegraaf- en telefoonlijnen aan te brengen om andere werken van openbaar nut
te kunnen tot stand brengen, ten laste
van de eigenaars dezer laatste (tweede
lid »; de tekst van dit artikel spreekt van
« andere werken van openbaar nut ,, (zowel in het eerste als in het tweede lid
' van genoemd artikel), zonder dat inzake
deze << andere werken van openbaar
nut » enig onderscheid wordt gemaakt
tussen de eigenlijke wegenis zelf of wegeniswerken in de eigenlijke zin van het
woord enerzijds (ongetwijfeld werken
van openbaar nut) en werken van openbaar nut buiten de eigenlijke wegenis
zelf of buiten wegeniswerken in de eigenlijke zin van het woord anderzijds; de
uitdrukking << andere werken van openbaar nut » derhalve een algemeen karakter heeft; het een algemeen rechtsbeginsel is dat door de rechterlijke macht
geen onderscheid moet noch mag worden gemaakt daar waar de wetgever dat
niet heeft gedaan; eiseres overigens in
haar verzoekschrift tot hoger beroep
(blz. 3) er, in verband met het tweede lid
van genoemd artikel 10, dat zij tot staving van haar vordering had ingeroepen,
precies had laten gelden dat << de wetgever (...) het niet nodig geoordeeld (heeft)
om voor bepaalde soorten werken (van
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openbaar nut) een speciale behandeling
in te voeren », zodat het arrest, nu het in
strijd met artikel 10 van de wet van 13
oktober 1930, een onderscheid maakt inzake het wettelijk begrip « werken van
openbaar nut >> , daardoor dit wettelijk
begrip in de zin van genoemd artikel 10
(schending van artikel 10 van de wet van
13 oktober 1930) evenals het in het middel ingeroepen algemeen rechtsbeginsel
schendt:

Overwegende dat uit het samenlezen van de artikelen 2, 6, 8 en 12
van de wet van 13 oktober 1930 tot
samenordening der verschillende
wetsbepalingen op de telegrafie en
de telefonie met draad blijkt dat de
wetgever heeft in acht genomen dat
het openbaar nut van de wegenis
dat van de regie overstijgt;
Overwegende dat de betrekkingen
tussen eiseres en de eigenaar van
de wegenis door artikel 6 van die
wet worden geregeld;
Overwegende dat het eerste lid
van artikel 10 met de termen « andere werken van openbaar nut (dan)
water-, gas- en elektriciteitsleidingen » niet de wegeniswerken zelf
bedoelt;
Overwegende dat uit wat voorafgaat moet worden besloten dat het
tweede lid van artikel 10 evenmin
de wegeniswerken zelf op het oog
heeft; dat het arrest zulks wettig beslist;

Nr. 655
3'

KAMER -

29 juni 1987

1° VOORZIENING IN CASSATIE -

BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP
KAN WORDEN INGESTELD - BURGERLIJKE
ZAKEN - BESLISSING IN EERSTE AANLEG
GEWEZEN- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

2° BESLAG -

UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED- BENOEMING VAN EEN NOTARIS - VERZOEKSCHRIIT - BESCHIKKING
OP DAT VERZOEKSCHRIIT - HOGER BEROEP.

3° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND
GOED - BENOEMING VAN EEN NOTARIS VERZOEKSCHRIIT - BESCHIKKING OP DAT
VERZOEKSCHRIIT.

1• Niet ontvankelijk is het cassatiebe-

roep tegen een in eerste aanleg gewezen beslissing (1). (Art. 608 Ger.W.)
2" en 3" Wanneer een schuldeiser, die uit-

voerend beslag heeft Jaten Jeggen op
onroerend goed, een verzoekschrift
heeft ingediend tot benoeming van een
notaris die het in beslag genomen
goed zal schatten, is de beschikking op
dat verzoekschrift vatbaar voor hager
beroep. (Artt. 608, 1033, 1034 en 1580
Ger.W.)

Dat het middel faalt naar recht;
(DE JONGHE T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN, REPUBLIEK ZAIRE - COMMISSAIRES
D'ETAT AUX FINANCES ETA LA CULTURE, VAN
OEKEL)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
26 juni 1987 - 1' kamer - Voorzitter :
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Krings, procureur-generaal Advocaten: mrs. De Gryse en van
Heeke.

(A.R. nr. 7714)

29 juni 1987 - 3' kamer - Voorzitter :
de h. Bosly, waarnemend voorzitter Verslaggever : mevr. Charlier - GelijkJuidende conclusie van de h. Duchatelet,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.

1---- - - ------- ---(1) Cass., 20 feb. 1984,
(A.C., 1983-84, nr. 345).

A.R.

nr.

7059

HOF VAN CASSATIE

Nr. 656
Nr. 656
2•

KAMER -

30 juni 1987

VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN - AFSTAND - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN EEN BESLISSING
DIE HAAR EIS AFWIJST - AFSTAND DOOR
EEN ADVOCAAT DIE GEEN ADVOCAAT IS BIJ
HET HOF VAN CASSATIE EN EVENMIN HODDER IS VAN EEN BIJZONDERE VOLMACHTGEVOLG.

Het Hoi slaat geen acht op de afstand
van een door de burgerlijke partij ingestelde voorziening tegen een beslissing die haar eis afwijst wanneer die
afstand is gedaan door een advocaat
die geen advocaat is bij het Hoi van
Cassatie en evenmin houder is van
een bijzondere volmacht, daar afstand
van voorziening tegen zodanige afwijzende besh"ssing gelijkstaat met afstand van rechtsvordering (1). (Art. 6
wet 6 feb. 1961, gewijzigd bij art. 1 wet
20 dec. 1974.)
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ART. 58 - VERPLICHTING OM EEN BEDRAG
VAN VIJF FRANK, VERMEERDERD MET OPDECIEMEN, TE BETALEN BIJ WIJZE VAN BIJDRAGE TOT DE FINANCIERING VAN HET FONDS
TOT HULP AAN DE SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN, VANAF 2 MAART
1987 UIT TE SPREKEN DOOR T)E RECHTER BIJ
IEDERE VEROORDELING TOT EEN CRIMINELE
OF CORRECTIONELE HOOFDSTRAF - AARD
VAN DIE MAATREGEL EN GEVOLGEN.

2° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
STRAFVORDERING - RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENSTEMMIGHEID - WET 1
AUGUSTUS 1985 HOUDENDE FISCALE EN ANDERE BEPALINGEN, ART. 29 - K.B. 18 DECEMBER 1986, ART. 58 - VERPLICHTING OM EEN
BEDRAG VAN VIJF FRANK, VERMEERDERD
MET OPDECIEMEN, TE BETALEN BIJ WIJZE
VAN BIJDRAGE TOT DE FINANCIERING VAN
HET FONDS TOT HULP AAN DE SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN,
VANAF 2 MAART 1987 UIT TE SPREKEN DOOR
DE RECHTER BIJ IEDERE VEROORDELING
TOT EEN CRIMINELE OF CORRECTIONELE
HOOFDSTRAF - VERPLICHTING VOOR HET
EERST OPGELEGD IN HOGER BEROEP - EENSTEMMIGHEID.

3° RECHTERLIJKE ORGANISATIE (VAN DEN NOTELAER; ELlA, VANSTEENLANDT
T. VAN DEN NOTELAER)

(A.R. nr. 1203)
30 juni 1987 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. De Baets - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Feyaerts, Leuven.

Nr. 657
2•

KAMER -

30 juni 1987

STRAFZAKEN - GER.W., ART. 192 - RECHTER
DIE, NA VAN EEN ZAAK KENNIS TE HEBBEN
GENOMEN BIJ DE BEOORDELING VAN EEN
DOOR DE BEKLAAGDE OVEREENKOMSTIG
ART. 7 WET VOORLOPIGE HECHTENIS INGEDIEND VERZOEKSCHRIFT TOT VOORLOPIGE
INVRIJHEIDSTELLING, VAN DEZELFDE ZAAK
KENNIS NEEMT BIJ DE BEOORDELING TEN
GRONDE.

4° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
6.1 - STRAFZAKEN - RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - RECHTER DIE, NA VAN EEN ZAAK KENNIS TE REBBEN GENOMEN BIJ DE BEOORDELING VAN
EEN DOOR DE BEKLAAGDE OVEREENKOMSTIG ART. 7 WET VOORLOPIGE HECHTENIS INGEDIEND VERZOEKSCHRIFT TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING, VAN DEZELFDE
ZAAK KENNIS NEEMT BIJ DE BEOORDELING
TEN GRONDE.

1o en 2o De door de rechter bij iedere ver-

1° STRAF -

ALLERLEI - WET 1 AUGUSTUS
1985 HOUDENDE FISCALE EN ANDERE BEPALINGEN, ART. 29 - K.B. 18 DECEMBER 1986,

(1) Cass., 5 juni 1985,
(A.C., 1984-85, nr. 602).

A.R.

nr.

4201

oordeling tot een criminele of correctionele hoofdstraf vanaf 2 maart 1987
bovendien uit te spreken verplichting
om een bedrag van vijf frank, vermeerderd met opdeciemen, te betalen
bij wijze van bijdrage tot de financiering van het Fonds tot Hulp aan de
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Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden is geen straf (1); zij dient te
worden opgelegd, ongeacht de datum
van de bewezen verklaarde feiten, en
de omstandigheid dat, wanneer de verplichting voor het eerst in hager beroep wordt opgelegd, de toestand van
de beklaagde feitelijk wordt verzwaard, vormt daartoe geen beletsel
(2); die uitspraak hoeft niet met eenparige stemmen te worden gedaan. (Art.
21lbis Sv.)

3° en 4o De enkele omstandigheid dat een

rechter, na van een zaak kennis te
hebben genomen bij de beoordeling
van een door de beklaagde overeenkomstig art. 7 Wet Voorlopige Hechtenis ingediend verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling, van dezelfde
zaak kennis neemt bij de beoordeling
ten grande, ]evert geen schending van
art. 292 Ger. W: (3) noch van art. 6.1
Verdrag Rechten van de Mens (4).

Nr. 658
2'

KAMER -

30 juni 1987

1° UITLEVERING MAART 1874 -

UITLEVERINGSWET 15
VREEMDELINGEN - BEGRIP.

2° UITLEVERING -

STAATLOZEN.

1o Vreemdelingen, in de zin van artt. 1
en 3 Uitleveringswet, zijn al diegenen
die niet de Belgische nationaliteit bezitten (1).
2° Geen enkele bepaling van het Bel-

gisch uitleveringsrecht, daaronder begrepen de voor BelgiiJ uitwerking hebbende internationaalrechtelijke regels,
verzet zich tegen de uitlevering van
staatlozen (2).

(ALEKSANDROW)
ARREST

(VERSTICHELEN, DE CUBBER
T. GEMEENTEKREDIET VAN BELGIE 1\LV. E.A.)

(A.R. nr. 1403)

30 juni 1987 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal.

Nota's arrest nr. 657 :
(1) Pari. Besch., Kamer van Volksvertegenwoordigers, zitting 1984-85, nr. 16, Verslag namens de commissie voor de Justitie, uitgebracht door de heer Barzin, art. 29, biz. 14 en
15; Cass., 9 juni 1987, A.R. nr. 1406, supra,
nr. 607.

(2) Cass., 9 juni 1987, A.R. nr. 1406 vermeld
in de noot 1 hiervoren.
'
(3) Zie Cass., 4 juli 1986, A.R. nr. 5167
(A.C., 1985-86, nr. 684) en 9 dec. 1986, A.R.
nr. 972, surpa, nr. 218.
(4) Zie Cass., 4 ju!i 1986, A.R. nr. 5167, vermeld in de noot 3 hiervoren.

(A.R. nr. 1573)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 april 1987 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over de drie middelen samen,
het eerste : schending van de artikelen
1 en 3 van de wet van 15 maart 1874
(Belgisch Staatsblad 17 maart 1874),
doordat het arrest het vonnis van de
rechtbank van eerste aanleg zetelende in
raadkamer bevestigt, daar waar het
meent dat de voorwaarden zijn voldaan
om eiser te kunnen uitleveren aan de
Bondsrepubliek; dat het hof (van beroep)
in zijn arrest duidelijk zelf stelt dat drie
voorwaarden dienen vervuld te worden
opdat de wet van 15 maart 1874 van toeNota's arrest nr. 658 :
(1) TREYS, « L'extradition », nrs. 45 en 46, in
Les Novelles, Proc. p€m., dl. I, vak II, druk
1946; TROUSSE en VANHALEWIJN, « Uit!evering
en internationale rechtshulp in strafzaken,
druk 1970, nrs. 172 en 178, in Alg. Prakt.
Rechtsvel'Zameling. Zie oak Cass., 29 juni 1973
(A.C., 1973, 1074).
(2) TROUSSE en VANHALEWIJN, op. cit., nr. 200.

Nr. 658
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passing zou kunnen verklaard worden;
dat, buiten de vereiste van de aanwezigheid van een bevel tot aanhouding met
duidelijke opgave van de feiten voor hetwelk het is uitgevaardigd en buiten het
feit dat de feiten vermeld in dit aanhoudingsbevel strafbaar moeten zijn met
een gevangenisstraf van minstens een
jaar, in betrokken rechtssystemen een
derde voorwaarde ook dient vervuld te
zijn, namelijk de voorwaarde dat de betrokken persoon een vreemdeling is; deze voorwaarde wordt expliciet gesteld in
het artikel 1 van de wet van 15 maart
1874 dat spreekt over (( tout etranger »,
wat impliciet herhaald wordt in artikel 3
van desbetreffende wet; dat het hof van
beroep ondanks de in bundel neergelegde stukken, zonder meer en zonder enige motivering heeft besloten dat eiser de
Bulgaarse nationaliteit zou bezitten, en
dit terwijl eiser uit zijn neergelegde bundel duidelijk laat blijken dat: a) eiser
wel degelijk geboren is in Bulgarije en
oorspronkelijk ook de Bulgaarse nationaliteit bezat, doch dat hij uiteraard door
zijn vertrek uit Bulgarije zonder toestemming van de autoriteiten deze Bulgaarse nationaliteit is kwijtgespeeld en
dat hij bijgevolg als apatride moet gerangschikt worden; b) dat uit de stukken
van de bundel neergelegd voor het hof
(van beroep) duidelijk blijkt dat zelfs de
instanties van de verzoekende Staat, in
casu de Bondsrepubliek Duitsland, verscheidene malen de staatloosheid van eiser hebben erkend in officii:He documenten, terwijl de Bulgaarse nationaliteit
slechts op eiser wordt gekleefd wanneer
het verzoek tot uitlevering wordt gesteld;
dat nu, ingevolge de wet van 12 mei 1960
die een goedkeuring behelst van het Verdrag afgesloten in New York op 28 september 1954 betreffende de staatlozen en
hun status, duidelijk blijkt dat staatlozen
niet gelijk kunnen gesteld worden met
vreemdelingen, een wet betreffende de
staatlozen en de status ervan zou immers geen enkele ratio kennen wanneer
staatlozen vreemdelingen zouden zijn
waarop de gewone vreemdelingenwetgeving van toepassing is; dat tevens opgemerkt moet worden dat in de uitleveringswet van 15 maart 1874 enkel sprake
is van de uitlevering van vreemdelingen,
in de Franse tekst << tout etranger; dat
men op geen enkele wijze in dezelfde
wet stelt dat met de term (( tout etranger >> eveneens een staatloze zou worden
bedoeld; dat een dergelijke verwijzing
naar de staatloze zowel ontbreekt in de
wet van 15 maart 1874 als in de voorgaande wetten die de uitlevering van
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vreemdelingen " leverden >>, zijnde de
wetten van 5 april 1868 en van 1 oktober
1833; dat bijgevolg niet mag aangenomen
worden dat eiser een vreemdeling is op
wie de wet van 1874 betreffende de uitlevering van toepassing zou zijn; dat bijgevolg van de drie voorwaarden die gesteld
worden dat artikel 3, lid 2, van deze wet
van 15 maart 1874 een voorwaarde duidelijk niet is vervuld waar deze eist dat
de kandidaat-uitgeleverde een vreemdeling zou zijn;
het tweede : subsidiair gesteld aan het
eerste : schending van het artikel 128
van de Grondwet en van de artikelen ...
van het Handvest van de Verenigde Naties alsook van de artikelen ... van de
Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens, alsook van het artikel 14
van de Europese Verklaring van de
Rechten van de Mens; dat inderdaad,
wanneer het Hof van Cassatie niet de
mening mocht zijn toegedaan quod non
dat de term vreemdeling uit de wet van
15 rnaart 1874 eveneens het begrip staatloze omvat, eiser zich nog immer kan beroepen op artikel 128 van de Grondwet,
dat stelt dat iedere vreemdeling die zich
op het grondgebied van Belgie bevindt
bescherming aan zijn persoon verleend
zal worden; dat deze bescherming tegenover staatlozen des te meer nodig is dan
tegenover gewone vreemdelingen, daar
deze staatlozen, zoals " de gewone
vreemdelingen >>, zieh (niet) kunnen beroepen op de bescherming van hun vaderland; dat onbetwistbaar vaststaat dat
eiser staatloos is en geen bescherming
kan genieten van de Bulgaarse instanties; dat het onbillijk zou zijn hierdoor te
moeten stellen dat eiser geheel aileen op
de wereld zou zijn zonder dat hij enige
bescherming van welkdanig land dan
ook kan genieten; dat dit een inbreuk
zou betekenen op de meest fundamentele rechten en vrijheden die een mens
kan genieten; dat overigens in dezelfde
zin wordt besloten in de preambule van
hager vernoemd verdrag betreffende de
status van Staatlozen, goedgekeurd door
de wet van 12 mei 1960, waar deze preambule stelt dat er noodzaak is tot « grate bezorgdheid voor de staatloze >>, terwijl er moet naar gestreefd worden de
uitoefening van de fundamentele rechten
en vrijheden van de staatloze in de
grootst mogelijke mate te verzekeren;
dat eiser, gezien zijn staatloosheid, zich
niet kan beroepen op de Bulgaarse autoriteiten om zijn fundamentele rechten en
vrijheden te vrijwaren en zich bijgevolg
zal moeten richten tot andere instanties;
dat, gezien het feit dat eiser in Belgie
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verblijft, dat hij de meest nauwe banden
heeft met de Belgische autoriteiten boven alle andere en dat het bijgevolg billijk is dat deze Belgische autoriteiten
zouden optreden ter bescherming van
zijn rechten; dat het bijgevolg voor de
Belgische autoriteiten niet past een persoon uit te leveren over wiens fundamentele rechten zij als de meest aangewezen autoriteiten dienen te waken; dat
zulkdanige uitlevering dan ook een inbreuk zou betekenen op artikel 128 van
onze Belgische Grondwet alsook de andere voormelde artikelen uit de verschillende handvesten en verklaringen;
het derde : schending van artikel 97
van de Grondwet dat stelt dat elk vonnis
met redenen · dient omkleed te worden;
dat het arrest van het hof van beroep,
kamer van inbeschuldigingstelling, van
Antwerpen duidelijk heeft nagelaten zich
uit te spreken over het al dan niet vervuld zijn van de eerste voorwaarde gesteld door artikel 3 van de wet van 15
maart 1874 wat betreft de uitlevering,
waar deze eerste voorwaarde stelt dat de
kandidaat-uitgeleverde een vreemdeling
dient te zijn; dat de inbreuk op artikel 97
van de Grondwet des te flagranter is
daar eiser precies voor het hof (van beroep) speciaal een bundel heeft neergelegd waarin hij het statuut van vreemdeling << betrekkende op zichzelf » formeel
betwist; dat echter het arrest in kwestie
op generlei wijze antwoordt op het argument dat hierdoor naar voor geschoven
werd:

Nr. 659

gen de uitlevering van staatlozen
verzet; dat de uitlevering van eiser,
ook indien hij « staatloos » zou zijn,
aan de Bondsrepubliek Duitsland wat een in beginsel verplichte daad
van tussenstaatse rechtshulp is geen schending oplevert van de door
eiser aangevoerde wettelijke bepalingen;
Overwegende dat het arrest, door
eiser als van Bulgaarse nationaliteit
aan te duiden, alleszins vaststelt dat
hij een vreemdeling is in de voormelde zin; dat de appelrechters, bij
ontstentenis van conclusie, niet
dienden te antwoorden op een
« bundel » door eiser « speciaal »
neergelegd;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
30 juni 1987 - 2• kamer -

Voorzitter :

Overwegende dat de middelen de h. Boon, waarnemend voorzitter stoelen op een verwarring, eens- Verslaggever : de h. De Peuter - GelijkJuidende conclusie van de h. Tillekaerts,
deels, tussen de in het kader van advocaat-generaal
- Advocaat: mr. Van
het asielrecht aan staatlozen erken- Aelst, Brussel.
de rechten en het beginsel van nietuitlevering, anderdeels, tussen de
uitzetting en de uitlevering;
Overwegende dat de in de artikelen 1 en 3 van de Uitleveringswet
van 15 maart 1874 voorkomende Nr. 659
aanwijzing van « vreemdelingen »
het principe van niet-uitlevering
2• KAMER - 30 juni 1987
van eigen onderdanen vastlegt en
« vreemdelingen » al diegenen zijn
die niet de Belgische nationaliteit
1° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND·
bezitten;
HAVING- ART. 5 WET VOORLOPIGE HECHTEOverwegende dat geen enkele beNIS - REDENGEVING.
paling van het Belgisch uitleveringsrecht - daarin begrepen de voor 2° VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDBelgie uitwerking hebbende internaHAVING - EUROPEES VERDRAG RECHTEN
tionaalrechtelijke regels - zich teVAN DE MENS, ART 5.3- RECHT BINNEN EEN

Nr. 659
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REDELIJKE TERMIJN TE WORDEN BERECHT
OF HANGENDE DE PROCEDURE IN VRIJHEID
TE WORDEN GESTELD - BEGRIP.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

HAND·
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENISEUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE
MENS, ART. 5.3 - RECHT BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN TE WORDEN BERECHT OF
HANGENDE DE PROCEDURE IN VRIJHEID TE
WORDEN GESTELD - BEGRIP.

1° De ernstige en uitzonderlijke omstan-

digheden die de openbare veiligheid
dermate raken dat de voorlopige hechtenis moet worden gehandhaafd, worden, onder vermelding van de gegevens eigen aan de zaak of de persoonJijkheid van de verdachte, nauwkeurig
omschreven door het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat,
na te hebben gewezen op de ernstige
aanwijzingen die tegen de verdachte
bestaan en op de zwaarte van de hem
ten laste gelegde feiten, releveert dat
de verdachte een buitengewone durf
en stoutmoedigheid aan de dag heeft
gelegd en de bevolking aan levensgevaarlijke risico's blootgesteld heeft,
dat zijn gedragingen getuigen van een
bijzonder gevaarlijke geestesgesteldheid die niets ontziet om zijn doe] te
bereiken, dat hij geen oog lijkt te hebben voor al het menselijk feed dat hij
heeft veroorzaakt en dat een blijvende
benadeling betekent voor de personen
die zijn gewelddadig optreden hebben
moeten ondergaan, en hieruit afleidt
dat derhalve te vrezen valt dat de verdachte, in geval van invrijheidstelling,
gelijkaardige feiten zal plegen waardoor de openbare veiligheid in het gedrang zou worden gebracht.
2o en 3o Art. 5.3 Europees Verdrag Rech-

ten van de Mens wordt niet geschonden door het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat de handhaving van de voorlopige hechtenis beveelt en dat op de conclusie waarin de
verdachte de overschrijding van de redelijke termijn aanvoerde op grand
dat, wat hem betreft, het dossier sinds
begin maart 1987 voor verwijzing vatbaar is en het niet hoort dat hij wordt
benadeeld door het aanslepen van het
onderzoek t.a. v. de medeverdachte,
antwoordt dat er moet gewezen warden op de bijzondere ernst van gewapende overvallen, zoals nader gespecificeerd, en naar de vereisten om in
zulke belangrijke zaken de raJ van elk

der mededaders te omschrijven, dat
sinds 24 december 1986 talloze onderzoeksdaden zonder oponthoud werden
uitgevoerd met dit doe] en aldus kan
verwezen worden naar het neerleggen
van een ballistisch deskundigenverslag
op 1 april 1987 en naar een nieuw verhoor op 13 april 1987 van een medeverdachte door de onderzoeksrechter, en
op grand van die gegevens beslist dat
de redelijke termijn bepaald bij art.
5.3 van het vermelde verdrag niet is
overschreden (1).

(VRANCKEN)
ARREST

(A.R. nr. 1576)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 mei 1987 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste en het tweede middel
samen:
het eerste, luidende als volgt : motiveringsgebreken :
doordat het voornoemde arrest stelt
dat de gegevens eigen aan de zaak of
aan de persoonlijkheid van de verdachte
ernstige en uitzonderlijke omstandigheden uitmaken die thans nog bestaan en
dermate de openbare veiligheid raken
dat de handhaving van de voorlopige
hechtenis van verdachte erdoor vereist
is; ter zake verder door de kamer van
inbeschuldigingstelling verwezen wordt
naar de bestreden beslissing van de
raadkamer te Leuven van 14 april 1987;
verder de kamer van inbeschuldigingstelling in haar arrest verwijst naar de buitengewone durf en stoutmoedigheid die
eiser aan de dag zou hebben gelegd, alsook naar de bijzondere gevaarlijke geestesgesteldheid, en het leed dat door het
handelen van eiser veroorzaakt zou geweest zijn; tenslotte de kamer van inbeschuldigingstelling tot het besluit komt
dat eiser door zijn gedragingen de openbare veiligheid in gevaar heeft gebracht,
terwijl het eveneens te vrezen is dat bij
een eventuele invrijheidstelling eiser ge-

1-----------------(1) Zie Cass., 24 okt. en 21 nov. 1984, A.R.
nrs. 3898 en 3951 (A.C., 1984-85, nrs. 142 en
187) en 9 april 1986, A.R. nr
4973
(ibid., 1985-86, nr. 485).
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lijkaardige feiten zou plegen waardoor
opnieuw de openbare veiligheid in gedrang zou gebracht worden,
terwijl in de conclusie voor eiser neergelegd voor de kamer van inbeschudigingstelling aangetoond werd dat er
geen enkel gevaar voor ontvluchting,
onttrekking aan het gerecht en herhaling aanwezig is in hoofde van eiser; immers uit niets blijkt dat eiser zich bij
een eventuele voorlopige invrijheidstelling zou onttrekken aan de verdere onderzoekingsdaden en de rechtspraak zelve; hierbij trouwens niet uit het oog mag
verloren worden dat eiser vrijwel onmiddellijk de feiten bekend heeft; verder
evenmin enig gevaar voor herhaling is,
te meer daar eiser voordien nooit bij dergelijke feiten betrokken is geweest; anderzijds er evenmin enige bijzondere gevaarlijke geestesgesteldheid in hoofde
van eiser aanwezig is; ter zake eveneens
de kamer van inbeschuldigingstelling nalaat te antwoorden op de argumentatie
vermeld in de conclusie van eiser, waar
gesteld werd dat uit het verleden van eiser zulks geenszins blijkt; evenmin een
dergelijke gevaarlijke geestesgesteldheid
volgt uit een deskundig verslag van een
ter zake bevoegde geneeshee::; bovendien
dergelijke besluittrekking niet mag
voortvloeien uit de ernst van het misdrijf
zelf, hetwelke niet het motief mag zijn
van verdere handhaving van een voorlopige hechtenis; zodoende duidelijk een
motiveringsgebrek is dat tot verbreking
van voornoemd arrest aanleiding moet
geven;
het tweede, luidende als volgt: scherrding van artikel 5 van de wet op de voorlopige hechtenis :
eerste onderdeel: doordat het arrest er
zich toe beperkt te stellen dat nog steeds
ernstige schuldaanwijzingen bestaan in
hoofde van eiser,
terwijl de onderzoekingen ten aanzien
van eiser sedert begin maart 1987, gelet
op onder meer diens bekentenissen eind
december 1986, in feite een einde hebben
genomen; aldus de kamer van inbeschuldigingste!ling had horen te besluiten dat,
wat betreft eiser, de onderzoekingen een
einde hebben genomen, zodat het dossier, wat betreft vertoger, voor verzending vatbaar is; de motivering van de kamer van inbeschuldigingstelling dat er
ook thans nog onderzoekingen zonder
onderbreking plaatsvinden, waarbij verwezen werd naar de neerlegging van een
ballistisch verslag van 1 april 1987 en
een ondervraging van een medeverdachte van 13 april 1987, niet ter zake is ver-
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mits deze verrichtingen geen betrekking
hebben op vertoger, doch wel op de betrokkenheid van een medeverdachte; een
langdurig onderzoek in verband met de
betrokkenheid van een medeverdachte
eiser zeker niet ten nadele mag spelen;
tweede onderdeel: doordat voornoemd
arrest zich ertoe beperkt te baseren op
de buitengewone durf en stoutmoedigheid die eiser aan de dag zou hebben gelegd, hierbij de bevolking blootstellende
aan levensgevaarlijke risico's waardoor
de openbare veiligheid in hoge mate zou
in gevaar gebracht zijn,
terwijl zulks uitsluitend betrekking
heeft op de ernst van het misdrijf, hetgeen op zich geen motief kan zijn tot
verdere handhaving van de voorlopige
hechtenis, te meer daar de feiten zelf
waarmede de durf, stoutmoedigheid en
gevaarlijke risico's, verbonden zijn, uitsluitend betrekking hebben op het verleden; hierbij verwezen client te worden
naar eerdere arresten van het Hof van
Cassatie waarbij gesteld werd dat de
ernst van het misdrijf geen aanleiding
kan zijn tot verdere handhaving van de
voorlopige hechtenis (Cass., d.d. 5 mei
1981, Pas., 81, I, 1021, en Cass., 24 april
1985, J.T., 85, 409);
derde onderdeel: doordat bij voornoemd arrest verder gesteld werd dat
het ook te vrezen valt dat eiser in geval
van voorlopige invrijheidstelling gelijkaardige feiten zou plegen waardoor de
openbare veiligheid in gedrang zou worden gebracht,
terwijl reeds eerder door het Hof van
Cassatie gesteld werd dat, indien de verdachte in vrijheid werd gelaten hij gelijksoortige feiten zou plegen of zich aan
de vervolging zou onttrekken, geen voldoende bewijs is dat de openbare veiligheid in gevaar gebracht wordt (Cass., 11
maart 1974, A.C., 1974, 740); ter zake
eveneens client verwezen te worden naar
de conclusie van eiser waarbij reeds gesteld werd dat hij nooit voordien bij dergelijke feiten betrokken is geweest, zodat er dan ook niet de minste aanduiding aanwezig is dat er gevaar voor
herhaling zou zijn;
vierde onderdeel: doordat voornoemd
arrest stelt dat eiser geen oog lijkt te
hebben voor a! het mense!ijk leed dat hij
heeft veroorzaakt en dat zulks een blijvende benadeling betekent voor de per
sonen die zijn gewelddadig optreden
hebben moeten ondergaan,
terwijl zulks slechts kan beschouwd
worden als een andere formulering on-
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der wat begrepen kan worden onder « de
ernst van het misdrijf », zodat hier dient
verwezen te worden naar wat hager
reeds gesteld werd; trouwens verder
hierbij niet uit het oog mag verloren
worden dat vertoger slechts aanwezig
was bij de bankoverval zelf en geenszins
bij de vechtpartij ten huize Fets, terwijl
uit het dossier blijkt dat de familie Fets
de enige zijn dewelke van het gebeuren
geschokt geweest zijn :

Overwegende dat het arrest, na te
hebben gewezen op de ernstige
schuldaanwijzingen die tegen eiser
bestaan en op de zwaarwichtigheid
van de hem ten laste gelegde feiten,
releveert dat « (Eiser) een buitengewone durf en stoutmoedigheid aan
de dag heeft gelegd en de bevolking
aan levensgevaarlijke risico's blootgesteld heeft; (... ) zijn gedragingen
getuigen van een bijzonder gevaarlijke geestesgesteldheid die niets
ontziet om zijn doel te bereiken; (eiser) geen oog lijkt te hebben voor al
het menselijk leed dat hij heeft veroorzaakt en dat een blijvende benadeling betekent voor de personen
die zijn gewelddadig optreden hebben moeten ondergaan » en hieruit
afleidt dat « dan ook te vrezen valt
dat (eiser), in geval van invrijheidstelling, gelijkaardige feiten zou plegen waardoor de openbare veiligheid in het gedrang zou worden
gebracht »;
Overwegende dat uit deze redengeving blijkt dat de appelrechters
het bestaan van recidivegevaar, ernstige omstandigheid die de openbare
veiligheid raakt, niet afleiden uit de
ernst van de gepleegde feiten, maar
uit de gevaarlijke geestesgesteldheid
van eiser, die blijkt uit de omstandigheden waarin die feiten werden
gepleegd, omstandigheid eigen aan
de persoonlijkheid van de verdachte;
Overwegende dat de appelrechters
aldus de handhaving van de voorlopige hechtenis overeenkomstig artikel 5 van de wet op de voorlopige
hechtenis regelmatig met redenen
omkleden en naar recht verantwoorden; dat hieruit volgt dat het verder
onderzoek van de middelen niet tot
cassatie kan leiden;
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Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
Over het derde middel: schending van
artikel 5.3 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden;
doordat de kamer van inbeschuldigingstelling zich blijkens de motivering van
haar arrest van 5 mei 1987 uitsluitend
baseert op de verdere onderzoekingen
die nog gebeuren ten aanzien van een
medeverdachte, hierbij verwijzend naar
de neerlegging van een ballistisch verslag van 1 april 1987 en een nieuw verhoor van 13 april 1987 van een medeverdachte, tot het besluit komt dat « een
redelijke termijn >> nog niet verstreken
is; verder de kamer van inbeschuldigingstelling stelt dat eiser niet dient te klagen over het beweerde aanslepen van de
rechtspleging gedurende de periode van
de onderzoekingen, daar ingevolge het
uitoefenen van het recht op hoger beroep, dat op zich niet te bekritiseren is,
de onderzoekende magistraat belet wordt
verdere onderzoeksdaden te stellen
waardoor het dossier noodzakelijkerwijze vertraging zou oplopen,
terwijl ter zake herhaald dient te worden dat, wat betreft eiser, sinds begin
maart 1987 het dossier voor verwijzing
vatbaar is; het niet behoort dat eiser benadeeld wordt door het aanslepen van
het onderzoek in hoofde van de medeverdachte; immers de halstarrige ontkenningen of het gebrek aan iedere medewerking aan het onderzoek door een medeverdachte zelf geen redenen kunnen zijn
tot het behoud van de voorhechtenis, te
meer zulks met de openbare veiligheid
niets te maken heeft; a fortiori, nu zulks
zich afspeelt in hoofde van een medeverdachte, eiser hiervan zeker geen nadeel
mag en kan ondervinden; gelet op de
vorderingen van het onderzoek ten aanzien van eiser dient besloten te worden
dat de << redelijke termijn van voorlopige
hechtenis >> reeds geruime tijd overschreden werd:

Overwegende dat het arrest, na
eraan te hebben herinnerd dat de
redelijke termijn binnen dewelke
een verdachte, krachtens artikel 5.3
van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, het recht
heeft te worden berecht binnen een
redelijke termijn of hangende het
proces in vrijheid te worden gesteld,
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in concreto dient te worden geapprecieerd rekening gehouden met de
gegevens eigen aan de zaak (... ) »,
releveert dat (... ) in dit verband gewezen kan worden naar de bijzondere zwaarwichtigheid van gewapende
overvallen, zoals hierboven reeds
aangeduid, enerzijds, en naar de
vereisten om in zulke belangrijke
zaken de juiste rol van elk der mededaders te omschrijven, anderzijds;
(... ) sinds 24 december 1986 talloze
onderzoeksdaden zonder oponthoud
uitgevoerd werden met dit doel; aldus verwezen kan worden naar het
neerleggen van een ballistisch deskundig onderzoek op 1 april 1987 en
naar een nieuw verhoor op 13 april
1987 van een medeverdachte door de
onderzoeksrechter »;
Overwegende dat uit deze redengeving blijkt dat de appelrechters
oordelen dat de daden van onderzoek, met betrekking tot een medeverdachte gesteld, ook van belang
zijn om de juiste rol van eiser in de
zaak te bepalen;
Overwegende dat de appelrechters
op grand van die gegevens, die onaantastbaar zijn in feite, wettig beslissen dat << ::1iet toelaat te beweren
in de huidige stand van de procedure dat het onderzoek een onverantwoorde vertraging kende » en dat de
redelijke termijn bepaald bij artikel
5.3 van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden niet werd
overschreden;
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;
«

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
30 juni 1987 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Boon, waarnemend voorzitter -

Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. J. Durnez, Leuven.
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23 juli 1987

BESCHERMING VAN DE
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT

MAAT-

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- RECHTSPLEGING - INVRIJHEIDSTELLING VAN DE GEINTERNEERDE - TERMIJN.

De wet tot bescherming van de maatschappij bepaalt geen termijn waarbinnen de commissie moet beslissen over
de invrijheidstelling van de gei"nterneerde (1).
(CUYVERS)
ARREST

(A.R. nr. 1596)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 15 mei 1987 gewezen door de commissie tot bescherming van de maatschappij ingesteld
bij de psychiatrische afdeling van
de gevangenis te Gent;
Overwegende dat de beslissing eisers verzoek tot invrijheidstelling
verwerpt;
Over het middel, samengevat als
volgt : 1. eiser is op 4 december 1984 geinterneerd door de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne;
hij werd reeds vroeger op 2 juni 1978 geinterneerd; eiser is op 31 maart 1987
voor de commissie verschenen; de zaak
werd toen uitgesteld wegens ziekte van
een van de commissieleden en kwam opnieuw voor op 2 mei 1987; de vraag is of
de wet werd nageleefd en/of de commissie geen procedurefout heeft gemaakt; de
(1) Zie Cass., 20 juli 1973 (A.C., 1973, 1078);
16 mei 1977 (ibid., 1977, 950).
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wet immers bepaalt dat een gei:nterneerde « om de zes maand voor een commisise (moet) verschijnen; de commissie van
Gent was zeker een maand over tijd >>;
2. eiser heeft tegen de beslissing cassatieberoep ingesteld omdat de commissie
wegens een ongunstig verslag van de inrichting geweigerd heeft hem op proef in
vrijheid te stellen of hem een verlof toe
te staan; weliswaar is hij wegens betrekkelijk zware feiten, waaronder brandstichting, gei:nterneerd, maar hij heeft
zich in de gevangenis, alwaar hij als onverantwoordelijke normaal niet thuishoort, de laatste zes maanden goed gedragen; de beslissing ontneemt hem de
kans om een normaal !even te leiden :

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
eisers verzoek tot invrijheidstelling
wordt verworpen :

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de brief die door eiser
werd neergelegd op de terechtzitting, dit is buiten de bij artikel
420bis, eerste lid, van het Wetboek
van Strafvordering bepaalde termijn, verwerpt de voorziening.
23 juli 1987 - Vakantiekamer - Voorzitter: de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
advocaat-generaal.

Nr. 661
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1. Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 18, eerste en tweede lid, van de wet tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en gewoontemisdadigers bepaalt dat de commissie,
hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek
van de procureur des Konings, van
de ge'interneerde of van zijn advocaat, kan gelasten dat de ge'interneerde voorgoed of op proef in vrijheid zal worden gesteld wanneer
zijn geestestoestand voldoende verbeterd is en de voorwaarden voor
zijn reclassering vervuld zijn; dat,
ingeval het verzoek van de ge'interneerde of zijn advocaat is afgewezen, het niet kan hernieuwd worden
v66r het verstrijken van een termijn
van zes maanden, met ingang van
de datum van de afwijzing;
Dat voormeld artikel niet bepaalt
dat een ge'interneerde « om de zes
maand voor de commisise (moet)
verschijnen »;

Dat
recht;

1493

HOF VAN CASSATIE

het

onderdeel

faalt

naar

2. Wat het tweede onderdeel betreft:

23 juli 1987

REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN - TUSSEN RAADKAMER E~
CORRECTIONELE RECRTBANK - VON~ISGE
RECRT DAT VAN MISDRIJVEN KEN;:I;IS KEE:\IT
INGEVOLGE EEN BESCRIKKI~G VAN DE
RAADKAMER - VONNISGERECRT DAT ZICR
« RATIONE LOCI» ONBEVOEGD VERKLAART MISDRIJVEN GEPLEEGD BUITEN RET ARRONDISSEMENT - BEKLAAGDE DIE ZIJN VERBLIJFPLAATS NIET IN RET ARRONDISSE~iETI
REEFT EN DAAR NIET IS GEVONDE~ - REGELING VAN RECRTSGEBIED - VERNIETIGI~G
VAN DE BESCRIKKING - VERWIJZING VAN
DE ZAAK NAAR DE BEVOEGDE PROCUREUR
DES KONINGS.

Wanneer het vonnisgerecht, waarbij ingevolge een beschikking van de raadkamer een of meer misdrijven aanhangig zijn gemaakt, zich « ratione loci »
onbevoegd verklaart en de procedure
Jijkt uit te wijzen dat de raadkamer
« ratione loci » onbevoegd was om de
verdachten naar het vonnisgerecht te
verwijzen, beslist het Hof van Cassatie
tot regeling van rechtsgebied, waarbij
het, na vastgesteld te hebben dat tegen de beschikking van de raadkamer
vooralsnog geen rechtsmiddel kan worden aangewend en het vonnis van de
correctionele rechtbank in kracht van
gewijsde is gegaan, de beschikking
van de raadkamer vernietigt en de
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zaak naar de bevoegde procureur des
Konings verwijst (1).

(PROCUREUR DES KONINGS TE OUDENAARDE IN
ZAKE BERTO, LE BOBINEC)
ARREST

(A.R. nr. 1665)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, op 10 juni 1987 door de procureur des Konings te Oudenaarde
ingediend;
Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde, bij beschikking
van 28 januari 1986, Annie Claudine
Berta, geboren te Muret (Frankrijk)
op 24 september 1958, en Denis Alfred Auguste Le Bobinec, geboren te
Audincourt (Frankrijk) op 16 augustus 1926, naar de correctionele
rechtbank heeft verwezen ter zake
van te Ninove (Voorde) op 27 februari 1984 : a) paging tot afpersing ten
nadele van Josiane Gerenton; b) Josiane Gerenton te hebben bedreigd,
hetzij mondeling, hetzij bij een
naamloos of ondertekend geschrift,
onder een bevel of onder een voorwaarde, met een aanslag op personen of op eigendommen waarop een
criminele straf gesteld is;
Overwegende dat, na arrest van
het Hof van 25 november 1986 tot
regeling van rechtsgebied, de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde
zich bij vonnis van 23 april 1987 onbevoegd verklaart om kennis te nemen van deze zaak, aangezien « de
brief, waarbij de strafbare feiten
werden gepleegd, de benadeelde
burgerlijke partij bereikt heeft op
haar adres te Brussel, zodat die feiten geacht moeten worden aldaar
gepleegd te zijn; dat anderzijds uit
het strafrechtelijk onderzoek niet
blijkt dat de verdachten, die eveneens te Brussel woonachtig zijn, ooit
(1) Cass., 27 okt. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 163).
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enige feitelijke verblijfplaats in het
gerechtelijk arrondissement Oudenaarde gehad hebben; dat zij oak niet
bij de aanvang van het kwestieus
gerechtelijk onderzoek in dit arrondissement " gevonden" werden »;
Overwegende dat tegen de beschikking van de raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel kan worden aangewend en het vonnis van
de correctionele rechtbank in kracht
van gewijsde is gegaan; dat hun onderlinge tegenstrijdigheid een geschil van rechtsmacht doet ontstaan
dat de loop van het gerecht belemmert;
Overwegende dat de procedure
lijkt uit te wijzen dat de aan de beklaagden ten laste gelegde feiten gepleegd werden te Brussel, in het gerechtelijk arrondissement Brussel,
en dat de beklaagden niet verbleven
noch aangetroffen werden in het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde;
Dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde ratione loci onbevoegd lijkt
om de beklaagden naar het vonnisgerecht te verwijzen;

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
de op 28 januari 1986 gewezen beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste J~anleg te Oudenaarde; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing;
verwijst de zaak naar de procureur
des Konings bij de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Oudenaarde.
23 juli 1987 - Vakantiekamer - Voorzitter: de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
advocaat-generaal.

Nr. 662

1495

HOF VAN CASSATIE

Nr. 662
VAKANTIEKAMER -

1° VOORZIENING

23 juli 1987

IN

CASSATIE

DIENSTPLICHTZAKEN PERSONEN DOOR
WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD - MINDERJARIGE.

minderjarige in principe handelingsbekwaam is ter zake van zijn
dienstplicht; dat zijn ouders in de
regel niet bevoegd zijn om hem
daaromtrent bij te staan, noch om
hem krachtens de wet te vertegenwoordigen;
Dat het verzoek niet ontvankelijk
is;

2° MINDERJARIGHEID

BEKWAAMHEID - DIENSTPLICHTZAKEN - PERSONEN
DOOR WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN
INGESTELD - MINDERJARIGE.

3° VOORZIENING

IN

CASSATIE

DIENSTPLICHTZAKEN PERSONEN DOOR
WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD - OUDERS VAN DE DIENSTPL!CHTIGE.

1o en 2° In dienstplichtzaken is de minderjarige in principe bekwaam om zelf
te handelen en met name cassatieberoep in te stellen (1).

Om die redenen, verwerpt de verzoeken.
23 juli 1987 - Vakantiekamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Mahillon,
afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de
h. D'Hoore, advocaat-generaal.

3° In dienstplichtzaken hebben de ou-

ders in principe geen hoedanigheid om
de minderjarige bij te staan of te vertegenwoordigen bij het instellen van
een cassatieberoep.

Nr. 663
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13 augustus 1987

1° UITLEVERING {D ... )

ARREST

(A.R. nr. M 631 N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 31 maart 1987
door de herkeuringsraad van de provincie Oost-Vlaanderen gewezen;
I. In zoverre het verzoek is ingediend door de ouders van eiser, optredende om hem bij te staan of
<< als wettelijke voogden » :
Overwegende dat uit het geheel
van de Dienstplichtwet volgt dat de
(1) Cass., 18 juni 1951 (A.C., 1951, 620); 17
nov. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 164); 1 juni 1987,
A.R. nr. M 626 N (ibid., 1986-87, nr. 592). Cfr.
Raad van State, 16 feb. 1971, nr. 15.167,
blz. 121; H. VAN EECKE, « Dienstplicht », A.P.R.,
1980, nrs. 105 en 338.

YOORLOPIGE AAXHOUDI:\!G - LIT\'OERBMR YERKL\.-\RD BCITENLA:\DS AA:\HOl'DIXGSBEYEL - CASSATIEBEROEP TEG£:11 HET ARREST DAT EEX
VERZOEK TOT \'OORLOPIGE I:\TRIJHEIDSTELLI:\!G AFWIJST - YOORZ!El'\I:.\!G ZOXDER REDEN VAN BESTAAN.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN BESLISSI:\!GEN VATBAAR
VOOR CASSATIEBEROEP - \'OORLOPIGE AANHOUDI:-IG MET HET OOG OP l'ITLEVERIXG UIT\'OERBAAR VERKLAARD Bl'ITE:\LANDS
BEVEL TOT AA:\HOVDI:.\!G - CASSATJEBEROEP TEGE::\f HET ARREST DAT EE;\1 VERZOEK
TOT VOORLOP!GE 1:\-VRIJHEIDSTELLIXG AF
WIJST - CASSATIEBEROEP ZO:\DER REDEX
VA:-1 BESTAA;\1.

1° en 2° Wanneer het bevel tot aanhou-

ding, door de buitenlandse gerechteIijke overheid verleend tegen een voorlopige aangehouden vreemdeling om
wiens uitlevering is verzocht, uitvoerbaar verklaard is en aan die vreemdeling betekend is, heeft het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling waarbij de
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afwijzing van diens verzoek tot voorlopige invrijheidstelling wordt bevestigd,
geen reden van bestaan meer (1).
(Artt. 3 en 5 wet 15 maart 1874.)
(BUSIN)

Nr. 664

eiser gevorderde voorlopige invrijheidstelling toe te staan;
Dat de voorziening derhalve, bij
gebrek aan bestaansreden, niet ontvankelijk is;

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6118)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 juni 1987 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat, enerzijds, eiser, tegen wie door de onderzoeksrechter
bij het Tribunal de Grande Instance
te Rouen (Frankrijk) een bevel tot
aanhouding is verleend, op vordering van die onderzoeksrechter op
15 mei 1987 met het oog op uitlevering voorlopig is aangehouden door
de onderzoeksrechter te Luik en dat
die voorlopige aanhouding op 22 mei
1987 bij beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Luik en, op hoger beroep,
bij het bestreden arrest is bevestigd;
dat, anderzijds, het aanhoudingsbevel van de onderzoeksrechter bij het
Tribunal de Grande Instance te
Rouen, overeenkomstig artikel 3 van
de Uitleveringswet van 15 maart
1874, uitvoerbaar verklaard is bij de
naar behoren aan eiser betekende
beschikking van 5 juni 1987 van de
raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Luik;
Dat derhalve eiser ter beschikking
is van de Uitvoerende Macht, die als
enige bevoegd is om, na het advies
van de kamer van inbeschuldigingstelling te hebben ingewonnen, te
beslissen of eiser al dan niet moet
worden uitgeleverd aan het gerecht
van het land dat hierom verzoekt;
Dat het niet meer de Rechterlijke
Macht is die bevoegd is om de door
Nota arrest nr. 663 :
(1) Cass., 11 sept.
(A.C:, 1984-85, nr. 30).

1984,

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
door eiser voorgedragen middel dat
geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van de voorziening, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
13 augustus 1987 - Vakantiekamer Voorzitter: de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Bosly Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. J.L.
Wenric, Luik.

Nr. 664
VAKANTIEKAMER -

13 augustus 1987

1° CASSATIEMIDDELEN -

GEMIS AAN
BELANG - STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP
TEGEN EEN ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING OVER DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENISMIDDEL BETREFFENDE DE RECHTSPLEGING
VOOR DE RAADKAMER.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING - INZAGE VAN HET DOSSIER V66R
DE TERECHTZITTING - INHOUD.

~emis aan belang tot staving van een cassatieberoep tegen een arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling waarbij de
handhaving van de voorlopige hechtenis wordt bevolen, is het middel ten
betoge dat het dossier waarvan aan de
raadsman van de verdachte v66r de terechtzitting van de raadkamer inzage
is gegeven, niet volledig was (1).

1" Niet ontvankelijk bij

Nota arrest nr. 664 :
A.R.

nr.

9002

(1) Cass., 19 dec. 1986,
(A.C., 1986-87, nr. 245).

A.R.

nr.

5420

Nr. 664
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2° Het dossier, dat v66r de terechtzitting

van het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de handhaving van
de voorlopige hechtenis, ter inzage van
verdachtes raadsman gelegd wordt, behoeft enkel de stukken te bevatten
waaruit de voortgang van het onderzoek blijkt en waarover de onderzoeksrechter onmiddellijk kan beschikken
(2). (Art. 5 wet 20 april 1874.)

(HUBERLAND)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6124)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 juni 1987 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het arrest, met
bevestiging van de beroepen beslissing, de handhaving beveelt van de
voorlopige hechtenis van eiser die
ervan verdacht wordt dader, mededader te zijn van of medeplichting
te zijn aan moord;
Over het eerste middel : dat de onderzoeksrechter op de terechtzitting van 3
juni 1987 van de raadkamer zijn verslag
voornamelijk heeft gebaseerd op het in
juni 1986 aan het Hof van Assisen te Henegouwen voorgelegde dossier, dat tegen
Henri Jenart, Christine Leray en JeanPaul Maroil was aangelegd wegens
moord op de persoon van Christian
Dhaeyer,
terwijl het dossier van die rechtspleging niet v66r die terechtzitting van de
raadkamer was gevoegd bij het tegen eiser aangelegde dossier, zodat de verdediging van eiser in de onmogelijkheid verkeerde de schuldaanwijzingen te onderzoeken en ze aan het oordeel van de
raadkamer te onderwerpen; dat rechtscollege derhalve niet rechtsgeldig heeft
kunnen beslissen over de grondslag en
de handhaving van de voorlopige hechtenis van eiser, tegen wie op 6 mei 1987
een aanhoudingsbevel was verleend; het
dossier van de voor het hof van assisen
gevoerde rechtspleging ten slotte op de
griffie van het hof van beroep, kamer
(2) Cass., 16 nov. 1926 (Bull. en Pas., 1927, I,
89).
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van inbeschuldigingstelling, is neergelegd v66r de door die kamer op 12 juni
1987 gehouden terechtzitting :

Overwegende dat het dossier van
de voor het hof van assisen gevoerde rechtspleging, zoals eiser zelf toegeeft, op de griffie van het hof van
beroep is neergelegd v66r de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling; dat eiser derhalve op die terechtzitting in de mogelijk was zijn bezwaren tegen de
aanwijzingen van zijn schuld kenbaar te maken; dat het middel derhalve niet ontvankelijk is bij gebrek
aan belang;
Over het tweede middel: dat de autopsieverslagen, en met name de eerste verslagen van het gerechtelijk deskundigenonderzoek van dokter Desoignies, die
door de met het onderzoek belaste magistraat aangewezen was, ontbraken in
het dossier van de rechtspleging voor het
hof van assisen, dat op 12 juni 1987 was
neergelegd v66r de terechtzitting van het
hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 5 van
de wet op de voorlopige hechtenis bepaalt dat, v66r de dag vastgesteld voor
de verschijning in de raadkamer of in de
kamer van inbeschuldigingstelling, het
dossier gedurende twee dagen op de grifie ter beschikking gesteld wordt van de
raadslieden van de verdachte en het aan
de raadslieden van de verdachte mede te
delen dossier alle stukken moet bevatten
waaruit de voortgang van het onderzoek
blijkt en inzonderheid alle overtuigingsstukken waarover de onderzoeksrechter
onmiddellijk kan beschikken; de verslagen van het gerechtelijk geneeskundig
deskundigenonderzoek, meer bepaald de
autopsieverslagen die in verband met
het in juni 1986 aan het Hof van Assisen
te Henegouwen voorgelegde dossier zijn
neergelegd, essentiele overtuigingsstukken waren waarover de onderzoeksrechter onmiddellijk kon beschikken, zodat
laatstgenoemde verplicht was die stukken ten minste achtenveertig uur v66r
het debat dat over de maandelijkse bevestiging van de voorlopige hechtenis op
tegenspraak zou worden gevoerd voor de
raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling, te voegen en ter griffie neer
te leggen; het recht van verdediging van
eiser dus is miskend, aangezien het volledige dossier van de voor het hof van
assisen gevoerde rechtspleging, en meer
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bepaald aile stukken betreffende de op
het slachtoffer in 1984 uitgevoerde autopsie en expertise, ontbraken in het aan de
raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling voorgelegde dossier van de
tegen eiser gevoerde rechtspleging;
tweede onderdeel, het arrest ten onrechte vermeldt « dat de overlegging van
de fotokopie van het autopsieverslag in
de huidige stand van het onderzoek tegen Huberland niet nodig lijkt (en) de
onderzoeksrechter, zo hij dat nodig acht,
zich toch altijd achteraf een fotokopie
van dat verslag kan doen overleggen »;
het immers niet de taak van een onderzoeksrechter is te oordelen over wat voor
de verdediging dienstig is; het arrest van
het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed :

Overwegende dat het dossier, dat
krachtens artikel 5 van de wet op de
voorlopige
hechtenis
gedurende
twee dagen ter griffie ter beschikking gesteld wordt van de raadsman
van de verdachte, aileen aile stukken moet bevatten waaruit de voortgang van het onderzoek naar de aan
de verdachte verweten feiten blijkt
en waarover de onderzoeksrechter
onmiddellijk kan beschikken;
Overwegende dat het arrest, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, vermeldt « dat het dossier,
dat v66r de dag vastgesteld voor de
verschijning van de verdachte voor
de onderzoeksgerechten ter beschikking moet worden gesteld van de
raadsman van de verdachte, in de
loop van het opsporingsonderzoek
aileen het geheel van die stukken
moet bevatten waarover de onderzoeksrechter op het ogenblik van de
ter inzagelegging onmiddelijk kan
beschikken, met uitsluiting van aile
stukken waarover de onderzoeksrechter, ten gevolge van de uitvoering van de aan de gang zijnde onderzoeksverrichtingen, niet kan beschikken »; dat het aldus vaststelt
dat inzonderheid het autopsieverslag - het enige stuk waarop de
voor eiser ter zitting van het hof
van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, neergelegde conclusie
betrekking had - wegens de uitvoering van bepaalde onderzoeksver-

Nr. 665

richtingen, niet onmiddellijk ter beschikking was van de onderzoeksrechter; dat het aldus de beslissing
volgens welke de rechtspleging regelmatig was, naar recht verantwoordt;
Dat het middel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
Dat voor het overige het tweede
onderdeel gericht is tegen een ten
overvloede gegeven considerans van
de bestreden beslissing, en derhalve
niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substanW:He of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
' overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
13 augustus 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. G. Dufrane en V. di Zenzo, Bergen.

Nr. 665

VAKANTIEKAMER -

13 augustus 1987

1° VOORZIENING IN CASSATIE -

TERMIJNEN - ONTVANKELIJKHEID - STRAFZAKEN- VERDAGING VAN DE ZAAK DOOR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK - VOORBARIG
CASSATIEBEROEP.

2° CASSATIEMIDDELEN -

NIEUW MIDDEL - STRAFZAKEN - VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - MIDDEL TEN
BETOGE DAT DE RAADSMAN VAN ElSER NIET
OP DE HOOGTE GEBRACHT WAS VAN DE DATUM VAN DE TERF.CHTZ!'ITTNG.
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Nr. 665

1" Niet ontvankelijk wegens voorbarig-

heid is het cassatieberoep tegen een
beslissing waarbij de correctionele
rechtbank de zaak verdaagt. (Art. 416
Sv.)
2" Niet ontvankelijk is het cassatiemid-

del waarin voor de eerste maal wordt
aangevoerd dat aan verdachtes raadsman de datum niet is medegedeeld
van de terechtzitting van het hof van
beroep betreffende een verzoek tot
voorlopige invrijheidstelling (1).

(VAN HOVE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6181)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 21 april 1987 door
de Correctionele Rechtbank te Brussel gewezen;
Gelet op de bestreden arresten, op
12 juni en 17 juni 1987 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen;
I. Op de voorziening van 22 april
1987:
Overwegende dat eiser bij die akte verklaard heeft zich in cassatie te
voorzien << tegen de beslissing van
21 april 1987 tot verdaging van de
zaak tot 28 april 1987, door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel in strijd met artikel 258 van
het Strafwetboek gewezen om de
neerlegging van conclusies te verhinderen »;
Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat de correctionele
rechtbank op 21 april 1987 de zaak
van eiser verdaagd heeft tot de terechtzitting van 28 april 1987; dat
blijkens het proces-verbaal van de
door die rechtbank op 21 april 1987
gehouden terechtzitting die verdaging is gebeurd << op verzoek van de
beklaagde Van Hove ten einde
(hem) in de gelegenheid te stellen
inzage te nemen van zijn dossier »;
(1) Cass., 7 jan. 1986,
(A.C., 1985-86, nr. 293).

A.R.

nr.

44
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Dat die beslissing, nu ze de zaak
enkel naar een latere datum heeft
verdaagd zonder dat van enig verzet
gebleken is en zonder dat enig geschil in feite of in rechte is beslecht,
enkel een maatregel van inwendige
aard was waartegen krachtens artikel 1046 van het Gerechtelijk Wethoek geen hoger beroep openstond;
dat, nu het evenwel gaat om een
voorbereidende beslissing en een beslissing van onderzoek in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering, waarbij evenmin uitspraak gedaan werd over een bevoegdheidsgeschil, de v66r de eindbeslissing ingestelde voorziening
voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is;
II. Op de voorziening van 13 juni
1987 tegen het arrest van 12 juni
1987:
Overwegende dat het bestreden
arrest het door eiser aan het hof
van beroep gerichte verzoek om
voorlopige invrijheidstelling niet
ontvankelijk verklaart; dat uit de gedingstukken blijkt dat op de datum
van dat verzoekschrift de tegen eiser ingestelde vervolgingen nog aanhangig waren bij de correctionele
rechtbank en dat ze daarover nog
geen beslissing had gewezen; dat
hieruit volgt dat, krachtens artikel 7
van de wet op de voorlopige hechtenis, het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling niet aan het hof van
beroep maar aan de correctionele
rechtbank diende te worden gericht;
Over het middel: dat het hof van beroep op 12 juni 1987 zelfs niet over zijn
onbevoegdheid uitspraak kon doen, aangezien eisers raadsman niet tegenwoordig kon zijn, nu hij niet in de door de artikelen 4 en 7 van de wet op de
voorlopige hechtenis voorgeschreven
voorwaarden en termijn bericht gekregen heeft en eiser de door de artikelen 7
en 19 van die wet voorgeschreven gebruikelijke rechtsvormen niet heeft verzaakt;

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser, die voor
het hof van beroep verschenen is,
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voor het hof de grief heeft aangevoerd die hij thans opwerpt;
Dat het middel nieuw en dus niet
ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en dat ondanks
het verkeerd woordgebruik de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;

Nr. 666

Nr. 666
VAKANTIEKAMER -

13 augustus 1987

1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

VER·
ZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- SLUITING DER DEUREN - BEGRIP - BE·
WIJS.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN -

III. Op de voorziening van 29 juni
1987 tegen het arrest van 17 juni
1987:
Overwegende dat het bestreden
arrest vermeldt dat de door de correctionele rechtbank op 21 en 28
april 1987 « op verzoek van de verdediging » gewezen beslissingen tot
verdaging van eisers zaak geen uitspraak hebben gedaan over enig geschilpunt en eenvoudige maatregelen van inwendige aard zijn waartegen krachtens artikel 1046 van het
Gerechtelijk Wetboek geen hager
beroep openstaat;
En overwegende dat de substantiEHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTEL·
LING - SLUITING DER DEUREN - BEGRIP BEWIJS.

1° en 2° Zoals ieder onderzoeksgerecht
dat uitspraak doet inzake voorlopige
hechtenis, moet de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling
aanhangig is, zitting houden met gesloten deuren; die regel wordt geacht nageleefd te zijn zelfs als de gedingstukken er geen melding van maken, en de
eventuele aanwezigheid van medeverdachten op de terechtzitting kan niet
als een miskenning ervan worden beschouwd (1). (Art. 7 wet 20 april 1874.)

(POLAT)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6184)

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de voor eiser neergelegde
memorie die ter griffie van het Hof
is ingediend op 5 augustus 1987 dus
buiten de door artikel 420bis, e~rste
lid, van het Wetboek van Strafvordering voorgeschreven termijn, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt
eiser in de kosten van zijn voorzieningen.
13 augustus 1987 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. J.
Scheers, Brussel.

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 juli 1987 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het arrest, op
het hoger beroep van het openbaar
ministerie tegen de beslissing van
de correctionele rechtbank waarbij,
met toepassing van artikel 7 van de
wet op de voorlopige hechtenis, aan
eiser de voorlopige invrijheidstelling
werd verleend, die beslissing met
eenparige stemmen van de leden
van het hof wijzigt;

1----------------(1) Cass., 18 juli 1985,
(A.C., 1984-85, nr. 662)

A.R.

nr.

9752

Nr. 666
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Over het eerste middel : schending van
de artikelen 7 en 20 van de wet van 20
april 1874 op de voorlopige hechtenis,
doordat eiser en zijn medeverdachten
terzelfder tijd zijn opgeroepen om te verschijnen op de terechtzitting van het hof
van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, dat slechts een vordering tegen
hen is genomen en dat het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling,
niet bij een en hetzelfde arrest maar bij
afzonderlijke arresten uitspraak gedaan
heeft ofschoon de debatten gemeenschappelijk waren,
terwijl artikel 7 van de wet op de voorlopige hechtenis bepaalt dat het verzoek
tot voorlopige invrijheidstelling in raadkamer zal worden onderzocht, het openbaar ministerie en de verdachte of diens
raadsman gehoord; die bepaling is overgenomen door artikel 20 van die wet,
waaruit blijkt dat de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet, met
voorrang boven alle andere zaken, het
openbaar ministerie en de verdachte of
diens raadsman gehoord; het verhoor in
raadkamer juist wordt gerechtvaardigd
door het feit dat de verdachte aldus in
de mogelijkheid wordt gesteld zich vrijelijk uit te spreken buiten de aanwezigheid van derden, waaronder zijn medeverdachten; dit vereiste wordt bevestigd
door de omstandigheid dat het hof van
beroep zelf geoordeeld heeft bij afzonderlijke arresten uitspraak te moeten
doen, alsof de debatten betreffende ieder
van de verdachten gescheiden waren
verlopen terwijl dat niet het geval is geweest; een verdachte inzake voorlopige
invrijheidstelling er belang bij kan hebben om alleen en zonder zijn medeverdachten voor het onderzoeksgerecht te
verschijnen; het arrest derhalve de door
de artikelen 7 en 20 van die wet aan de
verdachte toegekende rechten heeft miskend;

Overwegende dat de onderzoeksgerechten inzake voorlopige hechte-
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nis zitting houden met gesloten deuren; dat die rechtsvcrm geacht
wordt in acht genomen te zijn zonder dat daarvan uitdrukkelijk melding moet worden gemaakt in het
proces-verbaal van de terechtzitting
of in de beslissing zelf;
Overwegende dat, zelfs als de debatten in de zaak van eiser en diens
medeverdachten gemeenschappelijk
waren geweest voor het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, hetgeen niet blijkt uit de processtukken, die omstandigheid dan
nog niet als een miskenning van de
hierboven weergegeven regel kan
worden beschouwd;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede en derde middel samen,

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

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
13 augustus 1987 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P.
Mayence, Charleroi.

l

-1-

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE
Architect (tucht en bescherming van de titel)

A

Tucht - Architectenwet, artt. 24, § 1, tweede
lid, en 32- Draagwijdte.
1409

Architect (tucht en bescherming van de titel)
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Daad - Fout in 't algemeen - Fout - Begrip.
1446

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak - Wegverkeersongeval - Fout van
een bestuurder - Uitsluiting van de fout van
een andere.
1356

Tucht - Vertegenwoordiging door een advocaat voor de raden van de Orde.
1409·

Architect (tucht en bescherming van de titel)
Wraking van een lid van de raarl van beroep
- Wraking door de nationale Orde verworpen
- Beroep bij de Raad van State - Gevolg.
1460

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Verlies van een kans - Onrechtmatige daad van de Staat - Verplichting van
de Staat die schade te vergoeden.
1454

B

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Onrechtmatige daad van de
Staat inzake stedebouw - Geen toepassing
van art. 37 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.
1454

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Gebrek van de zaak - Begrip.

1348

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Zaken - Art. 1384, eerste lid,
B.W. - Schade veroorzaakt door het gebrek
van een zaak - Aansprakelijkheid van de bewaarder - Oorzaak van het gebrek irrele1354
vant.

Advocaat
Vertegenwoordiging van een architect voor de
1409
raden van de Orde van Architecten.

Arbeidsovereenkomst
Einde - Overmacht - Blijvende arbeidson1335
geschiktheid - Beoordeling.

Arbitragehof
Voorziening die een beslissing nodig maakt
over de overeenstemming van een decreet
met de wetten tot hervorming der instellingen
1399
- Prejudicieel geschil.

Bescherming van de maatschappij
Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtspleging - Invrijheidstel1492
ling van de gelnterneerde - Termijn.

Beslag
Uitvoerend beslag op onroerend goed - Benoeming van een notaris - Verzoekschrift Beschikking op dat verzoekschrift - Hoger
beroep.
1484

Bestaansminimum
Begrip.

1436

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - MateriiHe bevoegdheid
- Beslagrechter - Dwangsom - Tenuitvoerlegging.
1480

Bevoegdheid en aanleg
Bevoegdheid - Strafzaken - Misdaad - Beschikking tot verwijzing naar de correctionele
rechtbank - Geen opgave van verzachtende
omstandigheden - Onbevoegdheid van de
1363
correctionele rechtbank.

-2
Bewijs
Algemene begrippen wijslast- Begrip.

Strafzaken -

Be1340

Bewijs
Strafzaken - Algemeen rechtsbeginsel " Fraus omnia corumpit >>.
1423

Burgerlijk pensioen
Ambtenaren - Internaatbeheerder van een
atheneum - Kosteloze inwoning - Eaten die
in aanmerking komen voor de berekening van
het pensioen.
1383

c
Cassatie
Bevoegdheid - Burgerlijke zaken - Aansprakelijkheid van de gemeente - Openbare
weg - Abnormaal gevaar - Toezicht van het
Hof.
1431

Cas sa tie
Verenigde kamers - Bevoegdheid - Burgerlijke zaken.
1333

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Onwettigheid van
de beslissing over de verplichting om een bedrag van vijf frank te betalen als bijdrage
voor het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de
Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden Gedeeltelijke vernietiging.
1367

beslissing waarbij een andere beklaagde
wordt veroordeeld, terwijl hij buiten de zaak
wordt gesteld voor een misdrijf- Vereiste.
1371

Cassatiemiddelen
Aard - Tuchtzaken - Ontvankelijkheid Middel dat het Hof ertoe zou verplichten feitelijke gegevens nate gaan.
1460

Cassatiemiddelen
Gemis aan belang - Strafzaken - Cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling over de handhaving van
de voorlopige hechtenis - Middel betreffende
de rechtspleging voor de raadkamer.
1496

Cassatiemiddelen
Nieuw middel - Strafzaken - Verzoek tot
voorlopige invrijheidstelling - Middel ten betoge dat de raadsman van eiser niet op de
hoogte gebracht was van de datum van de terechtzitting.
1498

Cassatiemiddelen
Gemis aan belang - Burgerlijke zaken Middel zonder invloed op de wettigheid van
de bestreden beslissing.
1351

Cassatiemiddelen
!.iemis aan belang voor eiser - Strafzaken Ontvankelijkheid - Voorlopige Hechtenis Handhaving - Middel volgens hetwelk de beslissing niet met redenen omldeed is wat de
gegevens eigen aan de persoonlijkheid van de
verdachte betreft - Beslissing die de gegevens eigen aan de zaak nader omschrijft. 1379

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Vernietiging, met verwijzing,
van de beslissing op de strafvordering, wegens de onmogelijkheid om na te gaan of die
rechtsvordering a! dan niet verjaard was Vernietiging van de niet definitieve beslissing
op de burgerlijke rechtsvordering die het gevolg is van de eerste, oak al is het cassatieberoep tegen die beslissing niet ontvankelijk.
1357

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Vernietiging van de beslissing
betreffende de rechtsvordering van de burgerlijke partij tegen een beklaagde - Vernietiging van de beslissing over de rechtsvordering van die burgerlijke partij tegen een andere beklaagde - Vereisten.
1371

Cassatie
Vernietiging- Omvang- Strafzaken- Burgerlijke rechtsvordering - Cassatie van de
beslissing waarbij de vordering van de burgerlijke partij t.a.v een beklaagde wordt afgewezen - Vernietiging van de niet definitieve

D
Dwangsom
Tenuitvoerlegging - Voorwaarden - Beoord eling - Beslagrechter - Bevoegdheid. 1480

Dwangsom
Verschuldigdheid
Grondslag.

-

Tenuitvoerlegging 1480

1

E
Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Echtscheiding op grand van bepaalde feiten
- Gevolgen t.a.v. de goederen - Uitkering na
echtscheiding - Maximumbedrag vastgesteld
op een derde van de inkomsten van de tot uitkering gehouden echtgenoot - Begrip. 1397

l
-3Hoger beroep

G
Gemeenschap, gewest
Voorlopig stelsel van de wet van 1 augustus
1974- Ontwerp van koninklijk besluit betreffende ruimtelijke ordening en stedebouw
waarvan de toepassing zich beperkte tot het
Vlaamse Gewest - Beraadslaging door het
ministerieel comite voor Vlaamse gewestelijke aangelegenheden.
1454

Gemeenschap, gewest
Lasten van het verleden van het Vlaamse Gewest - Koninklijk besluit door de Belgische
Staat onder het voorlopige stelsel van de wet
van 1 augustus 1974 uitgevaardigd - Geen beraadslaging van het bevoegde Vlaamse ministerieel comite voor gewestelijke aangelegenheden- Gevolg.
1454

Gemeenschap, gewest
Lasten van het verleden van het V!aamse Gewest inzake stedebouw en ruimtelijke ordening- Vereisten.
1454

Gemeente
Voorziening van het college van burge meester
en schepenen - Geen machtiging door de gemeenteraad - Ontvankelijkheid.
1346

Gerechtelijke politie
Vaststelling van overtredingen- Me dedeling
aan het R.I.Z.I.V.
1371

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken
Sociaal procesrecht T
Bestaansminimum - Cassatiegeding - Cassatieberoep van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn ingewilligd.
1436

Strafzaken - Beslissing van de appelrechter
houdende bevestiging van de beslissing van
de eerste rechter - Draagwijdte.
1367

Hoger beroep
Strafzaken - Beslissingen en partijen Jeugdbescherming - Maatregelen tot besche rming van minderj arigen- Maatregelen
ten aanzien van de ouders - Opvoedingsbijstand - Bewaring van de minderjarige Voorlopige m aatregel - Hoger beroep tegen
die maatregel - Ontvankelijkheid
Hoger
beroep van de minderjarige.
1440

Hoger beroep
Strafzaken - Strafvordering
Rechtspleging in hoger beroep - Eenstemmigheid Wet 1 augustus 1985 h oudende fiscale en andere bepalingen, art. 29 - K.B. 18 december
1986, art. 58 - Verplichting om een bedrag
van vijf frank, vermeerderd met opdeciemen,
te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van h et Fonds tot Hulp aan de Slachtoffe rs van Opzettelijke Gewelddaden, vanaf 2
maart 1987 uit te spreken door de rechter bij
iedere veroorde ling tot een criminele of correctionele hoofd straf - Verplichting voor het
eerst opgelegd in hoger beroep
Eenstemmigheid.
1485

Hoger beroep
Str afzaken - Burgerlijke rechtsvordering Eenstemmigheid - Gevallen waarin eenstemmigheid is vereist.
1360

Hoger beroep
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Eenstemmigheid - Gevallen waarin eenstemmigheid is vereist.
1365

Huur van goederen
Handelshuur - Einde
Huurhernieuwing
- Weigering - Reden - Persoonlijke en
werkelijke ingebruikneming- Begrip. 1451

H
Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Beslissingen en partijen
- Hoger beroep dat een vroegere eindbeslissing opnieuw in het geding wil brengen Ontvankelijkheid.
1444

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Benoeming van een notaris
- Verzoekschrift - Beschikking op d at verzoekschrift.
1484

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Ontvankelijkheid - Bes!issing over een vordering tot tussenkomst
strekkend tot het uitspreken van een veroordeling.
1474

I
Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Berekening van de aanslag - Afzonderlijke aanslagen - Art. 93, § 1,
3'b, W.I.B. - Speciale aanslagregeling voor
bezoldigingen en pensioenen die door toedoen van een overheid te laat zijn uitbetaald
of toegekend- Begrip.
1452

Inkomstenbelastingen
Vennootschapsbelasting
Bijzondere aanslagen - Ontbinding van een vennootschap
zonder verdeling van het maatschappelijk
vermogen - Vereniging van a ile aandelen in
een hand - Tijdstip waarop de belastingschuld ontstaat.
1412

-4Inkomstenbelastingen
Voorrechten - Verplichte inhoudingen op de
betalingen gedaan aan een aannemer van wie
de registratie is geschrapt- Vereisten. 1391

N
Notaris
Notarisakte - Partij - Begrip.

J

1427

0

Jaarlijkse vakantie
Vakantiegeld - Bedienden
loon - Aandeel in de winst.

Veranderlijk
1337

Jacht
Vogelbescherming - Netvangst - Toepasselijke straffen.
1343

Jeugdbescherming
Maatregelen tot bescherming van minderjarigen - Maatregelen ten aanzien van de ouders
- Opvoedingsbijstand - Bewaring van de
minderjarige - Voorlopige maatregel - Hoger beroep tegen die maatregel - Ontvankelijkheid - Hoger beroep van de minderjarige.
1440

K
Koophandel, koopman
Daden van koophandel - Manufactuur- of fabrieksonderneming - Verwerking die nor maal bij de lanc1bouwbedrijven behoort - Begrip.
1403

Onderzoek in strafzaken
Geheim karakter van het onderzoek - Bijstand van geneesheren - Inspecteurs van het
R.I.Z.I.V.
1371

Onderzoeksgerechten I
Raadkamer - Schriftelijke vordering van de
procureur des Konings - Beschikking tot
verwijzing - Draagwijdte.
1362

Onderzoeksgerechten
Kamer van inbeschuldigingstelling
Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Sluiting der deuren - Begrip - Bewijs.
1500

Overeenkomst
Rechten en verplichtingen van partijen Verplichtingen tussen partijen - Uitvoering
te goeder trouw - Beginsel volgens hetwelk
een partij geen misbruik mag maken van de
haar bij de overeenkomst toegekende rechten.
1441

Overeenkomst
Rechten en verplichtingen van partijen Verplichtingen tussen partijen - Uitvoering
te goeder trouw - Misbruik door een partij
van recht uit de overeenkomst- Begrip. 1441

L

p

Levensonderhoud
Uitkering na echtscheiding - Maximumbedrag vastgesteld op een derde van de inkomsten van de tot uitkering gehouden echtgenoot - Begrip.
1397

Prejudicieel geschil
Voorziening die een beslissing nodig maakt
over de overeenstemming van een decreet
met de wetten tot hervorming der instellingen
- Prejudicieel geschil voorgelegd aan het Arbitragehof.
1399

M

R

Maatschappelijk welzijn, O.C.M.W.
O.C.M.W.-wet van 8 juli 1976 - Vervanging
van de vroeger van kracht zijnde wetten en
besluiten ter zake - Art. 149 van de wet Draagwijdte.
1406

Minderjarigheid
Bekwaamheid - Dienstplichtzaken - Personen door wie cassatieberoep kan worden ingesteld- Minderjarige
1495

Raad van State
Beroep bij de Raad van State - Geen schorsende kracht.
1460

Rechtbanken
Zaak gedurende meer dan zes maanden in beraad gehouden - Onttrekking van de zaak
aan de rechter - Verwijzing naar hetzelfde
gerecht, anders samengesteld.
1412

l

-5Rechtbanken
Zaak gedurende meer dan zes maanden in beraad gehouden - Onttrekking van de zaak
aan de rechter - Verwijzing naar hetzelfde
gerecht, anders samengesteld.
1403

Rechtbanken
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling
tot een criminele of correctionele hoofdstraf
- Veroordeling houdende verplichting om
een bedrag van vijf frank te betalen als bijdrage voor het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de
Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden ·Wet van 1 aug. 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, art. 29 - Onmiddellijke toe1367
passing.

Rechtbanken
Strafzaken - Veroordeling tot een criminele
of correctionele hoofdstraf - Veroordeling
houdende verplichting om een bedrag van vijf
frank te betalen als bijdrage voor het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van
Opzettelijke Gewelddaden - Wet van 1 aug.
1985 houdende fiscale en andere bepalingen,
art. 29 - Aard van de veroordeling - Onmiddellijke toepassing.
1370

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Redelijke termijn - Beoordeling door
de vonnisgerechten - Draagwijdte.
1359

Rechten van de Mens
Voorlopige hechtenis - Handhaving - Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 5.3 Recht binnen een redelijke termijn berecht te
worden of hangende het proces in vrijheid te
worden gesteld - Begrip.
1379

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Recht op een eerlijke behandeling van
de zaak - Orde van Architecten - Tucht Architectenwet, artt. 24, § 1, tweede lid, en 32.
1409

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Strafzaken - Recht op een onpartijdige
rechterlijke instantie - Rechter die, na van
een zaak kennis te hebben genomen bij de beoordeling van een door de beklaagde overeenkomstig art. 7 Wet Voorlopige Hechtenis ingediend verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling, van dezelfde zaak kennis neemt
bij de beoordeling ten gronde.
1485

Rechten van de Mens
Handhaving van de voorlopige hechtenis
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
5.3 - Recht binnen een redelijke termijn te
worden berecht of hangende de procedure in
vrijheid te worden gesteld- Begrip.
1488

Recht van verdediging
Strafzaken - Vervallenverklaring van het
recht tot sturen - Precisering door de appelrechter dat het verkeersongeval te wijten is
a an het persoonlijk toedoen van de veroorza1378
ker.

Recht van verdediging
Tuchtzaken- Orde van Architecten- Architectenwet, artt. 24, § 1, tweede lid, en 32. 1409

Recht van verdediging
Tuchtzaken - Architectenwet, artt. 24, §§ 1,
tweede lid, en 3, en 32 - Vertegenwoordiging
door een advocaat voor de raden van de Orde.
1409

Recht van verdediging
Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde
vervolgd onder meer wegens valsheid in geschrifte en gebruik van de valse stukken Veroordeling op grond dat de strafvordering
niet verjaard is doordat de beklaagde van de
valse stukken gebruik heeft gemaakt door
zich voor de rechter te beroepen op de
echtheid van die stukken- Gevolg.
1425

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Ambtshalve afleiding
van feiten uit overgelegde stukken.
1433

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken Eindvonnis- Onderscheid.
1444

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Strafzaken
Verkeersongeval - Onderscheiden straffen wegens sturen in staat van dronkenschap en alcoholintoxicatie en wegens overtreding van
het Wegverkeersreglement - Geen beslissing
over de oorzaak van het ongeval - Gevolg
t.a.v. het oorzakelijk verband tussen het misdrijf •dronkenschap en alcoholintoxicatie » en
de schade.
1448

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Ger.W., art. 192 - Rechter die,
na van een zaak kennis te hebben genomen
bij de beoordeling van een door de beklaagde
overeenkomstig art. 7 Wet Voorlopige Hechtenis ingediend verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling, van dezelfde zaak kennis
neemt bij de beoordeling ten gronde.
1485

Rechterlijke tucht
Plaatsvervangend rechter grip.

Gedrag -

Be1353

Rechtsbeginselen (Algemene)
Strafzaken - Bewijs rumpit >> - Draagwijdte.

«

Fraus omnia cor1423

Redenen van de vonnissen-en arresten
Tegenstrijdigheid- Begrip.

1454

-6Redenen van de vonnissen en arresten
Allerlei - Strafzaken - Dubbe!zinnigheid.
1346

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen raadkamer en politierechtbank - Beschikking van de raadkamer
waarbij een wanbedrijf wordt gecontraventionaliseerd - Vonnis tot onbevoegdverklaring
van de rechtbank gegrond op een omstandigheid die gebleke n is na de beschikking tot
verwij zing en waardoor op het feit een zwaardere correctionele straf komt te staan - Toetsing door het Hof - Beslissingen in kracht
van gewijsde gegaan - Gegrond Iijkende
vaststelling van het vonnis - Regeling van
rechtsge bied - Verwijzing van de zaak naar
dezelfde, anders samengestelde raadkamer.
1471

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen raadkamer en correctionele rechtbank - Vonnisgerecht d at van misdrijven kennis neemt ingevolge ee n beschikking van de raadkamer - Vonnisgerecht dat
zich «ratione loci » onbevoegd ve rklaart Misdrijven gepleegd buiten het arrondissement - Beklaagde die zijn verblijfplaats niet
in het arrondissement heeft en daar niet is gevonden - Regeling van rechtsgebied - Vernietiging van de beschikking - Verwijzing
van de zaak naar de bevoegde procureur des
Konings.
1493

Rust- en overlevingspensioen
Werknemers - Werknemer aan wie vergoedingen wegens ziekte of invaliditeit worden
uitgekeerd.
1333

· Stedebouw
He rstel van de plaats in de vorige staat- Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, art. 65
- Vor dering van de bevoegde administratieve
overheid tot herstel van de plaats in de vorige
staat - Vorm.
1365

Stedebouw
Vergoedingen - Art. 37 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw - Door de overheid
verschuldigde vergoeding wanneer een bouwof verkavelingsverbod volgend uit een plan
dat verbindende kracht heeft verkregen, een
einde maakt aan het gebruik waarvoor het
goed dient of normaal is bestemd - Begrip.
1454

Stedebouw
Voorlopig stelsel van de wet van 1 augustus
1974 - Ontwerp van koninklijk besluit betreffende ruimtelijke ordening en stedebouw
waarvan de toepassing zich beperkt tot het
Vlaamse Gewest - Beraadslaging door het
ministerieel comite voor Vlaamse gewestelijke aangelegenheden.
1454

Stedebouw
Lasten van het verleden van het Vlaamse Gewest inzake stedebouw en ruimtelijke ordening- Vereisten.
1454

Straf
Allerlei - Wet 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, art. 29 - K.B. 18
december 1986, art. 58 - Verplichting om een
bedrag van vijf frank, ve rmeerderd met opdeciemen, te betalen bij wijze van bijdrage tot
de financiering van het Fonds tot Hulp aan de
Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden,
vanaf 2 maart 1987 uit te spreken door de
rechter bij iedere veroordeling tot een criminele of correctionele hoofdstraf - Aard van
die maatregel en gevolgen.
1485

s
T

Sociale zekerheid
Werknemers - Verplichte inhoudingen op de
betalingen gedaan aan een aannemer van wie
de registratie is geschrapt- Vereisten. 1391

Spelen en weddenschappen
Decreet van 29 juni 1985 van de Waalse Gewestraad - Belasting op de agentschappen
die weddenschappen op de buite n het Waalse
Gewest gelopen paardenwedre nne n aannemen - Bevoegdheid van de nationale of regionale wetgever - Prejudicieel geschil 1399

Gerechtszaken - In hoger beroep - Burgerlijke zaken - Akte van hager beroep - Akte
in twee talen gesteld.
1351

Telegraaf en telefoon
Wet 13 oktober 1930, artikel 10, eerste en
tweede lid - Draagwijdte.
1482

Telegraaf en telefoon

Stedebouw
Herstel van de plaats in de vorige staat - Be~p

Taalgebruik

~~

Betrekkingen tussen eigenaar van de weg en
Regie van Telegrafie en Telefonie.
1482

7Verwijzing na cassatie

u
Uitlevering
Uitleveringswet 15 maart 1874 - Vreemdelingen- Begrip.
1486

Uitlevering
Staatlozen.

1486

Uitlevering
Voorlopige aanhouding - Uitvoerbaar verklaard buitenlands aanhoudingsbevel - Cassatieberoep tegen het arrest dat een verzoek
tot voorlopige invrijheidstelling afwijst Voorziening zonder reden van bestaan. 1495

Valsheid en gebruik van valse stukken
1425

Verhaal op de rechter
Verzoekschrift- Termijn- Aanvang.

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.
1470

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere

v
Gebruik van valse stukken- Begrip.

Strafzaken - Vernietiging van een arrest van
het hof van beroep tot veroordeling van de beklaagde wegens een niet gecorrectionaliseerde misdaad, en van de eraan voorafgegane
rechtspleging, met inbegrip van de verwijzingsbeschikking - Verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling van een ander hof van beroep.
1363

1477

Verhaal op de rechter
Vergoeding toegekend aan de magistraat op
wie verhaal genomen is- Raming.
1477

Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan
de rechter - Gevolg.
1470

Verzekering
Algemene regels - Verzekeringswet, art. 31
- Verzwaring van het risico - Begrip. 1473

Vonniss·en en arresten
Burgerlijke zaken - Algemene begrippen Eindvonnis - Gezag van gewijsde - Onderscheid.
1444

Verhaal op de rechter
Bedrog of list bij de berechting van de zaak Verzoekschrift- Termijn- Aanvang. 1477

Verhaal op de rechter
Bedrog of list- Begrip.

1477

Verjaring
Strafzaken - Termijn verlengd bij een nieuwe wet - Onmiddellijke toepassing op de nog
niet verjaarde strafvordering.
1343

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling
- Misdrijf gepleegd tussen twee bepaalde data, zonder nadere bepaling van tijd - Onmogelijkheid voor het Hof om na te gaan of de
strafvordering a! dan niet was verjaard. 1357

Verjaring
Strafzaken - Termijnen - Strafvordering Veroordelende beslissing - Misdrijf gepleegd
tussen twee tijdstippen zonder nadere bepaling van tijd - Onmogelijkheid voor het Hof
na te gaan of de strafvordering al dan niet
verjaard was.
1437

Verjaring
Strafzaken - Termijnen - Strafvordering Verscheidene feiten - Feiten die de uitvoering zijn van een en hetzelfde strafbaar opzet
- Aanvang van de verjaringstermijn.
1437

Voorlopige hechtenis
Aanhouding en onmiddellijke aanhouding Beslissing van veroordeling - Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Titel van vrijheidsbeneming gelijk te stellen met voorlopige
hech tenis.
1369

Voorlopige hechtenis
Aanhouding en onmiddellijke aanhouding Veroordelende beslissing - Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Titel van een met voorlopige hechtenis gelijk te stellen vrijheidsberoving.
1469

Voorlopige hechtenis
Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling Kamer van inbeschuldigingstelling
Sluiting der deuren - Begrip - Bewijs.
1500

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Europees Verdrag Rechten
van de Mens, art. 5.3 - Recht binnen·een redelijke termijn berecht te worden of h angende het proces in vrijheid te worden gesteld Begrip.
1379

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Wet Voorlopige Hechtenis,
art. 5 - Redengeving.
1379
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Voorlopige hechtenis
Handhaving - Europees Verdrag Rechten
van de Mens, art. 5.3 - Recht binnen een redelijke termijn te worden berecht of hangende de procedure in vrijheid te worden gesteld
- Begrip.
1488

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis- Redengeving.
1488

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Inzage van het dossier v66r de
terechtzitting- Inhoud.
1496

Voorrechten en hypotheken
Verplichte inhoudingen op de betalingen gedaan aan een aannemer van wie de registratie
is geschrapt- Vereisten.
1391

Voorrechten en hypotheken
Kosten tot behoud van de zaak - Begrip.
1394

Voorrechten en hypotheken
Voorrechten - Bestaan van het voorrechtToepasselijke wet in de tijd.
1429

Voorziening in cassatie
Beslissingen waartegen cassatieberoep kan
worden ingesteld - Burgerlijke zaken - Beslissing in eerste aanleg gewezen - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
1464

Voorziening in cassatie
Dienstplicht - Personen door of tegen wie
cassatieberoep kan worden ingesteld - Herkeuringsraad - Cassatieberoep door de
pleegvader.
1340

Strafzaken - Strafvordering - Voorziening
van het openbaar ministerie beperkt tot de
beslissing over de verplichting om een bedrag
van vijf frank te betalen als bijdrage voor het
Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers
van Opzettelijke Gewelddaden - Draagwijdte.
1367

Voorziening in cassatie
Termijnen - Ontvankelijkheid - Strafzaken
- Verdaging van de zaak door de correctionele rechtbank - Voorbarig cassatieberoep.
1496

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Voorziening tegen een
beschikking van de raadkamer - Verklaring
van beroep in cassatie gedaan ter griffie van
het hof van beroep.
1363

Voorziening in cassatie
Personen bevoegd om zich in cassatie te voorzien - Strafzaken - Gemeente, eiseres Voorziening van het college van burgemeester
en schepenen - Geen machtiging door de gemeenteraad - Niet ontvankelijke voorziening.
1346

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Voorlopige aanhouding met
het oog op uitlevering - Uitvoerbaar verklaard buitenlands bevel tot aanhouding Cassatieberoep tegen het arrest dat een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling afwijst
- Cassatieberoep zonder reden van bestaan.
1495

Voorziening in cassatie
Voorziening in cassatie
Dienstplichtzaken - Personen door wie cassatieberoep kan worden ingesteld - Ouders
van de dienstplichtige.
1495

Voorziening in cassatie
Dienstplichtzaken - Personen door wie cassatieberoep kan worden ingesteld - Minderjarige.
1495

Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechtsvordering - Voorziening van de burgerlijke
partij tegen een beslissing die haar eis afwijst
- Afstand door een advocaat die geen advocaat is bij het Hof van Cassatie en evenmin
houder is van een bijzondere volmacht - Gevolg.
1465

w

Voorziening in cassatie
Personen bevoegd om zich in cassatie te voorzien - Strafzaken - Arrest van veroordeling
met bevel tot onmiddellijke aanhouding Voorziening in cassatie van de beklaagde Beklaagde niet werkelijk aangehouden. 1369

Voorziening in cassatie
Personen bevoegd om zich in cassatie te voorzien - Strafzaken - Veroordelend arrest
met bevel tot onmiddellijke aanhouding Voorziening van de beklaagde - Niet aangehouden beklaagde.
1469

Wegverkeer
Wegverkeersreglement, art. 1 weg- Begrip.

Openbare
1421

Wegverkeer
Wegverkeersreglement, art. 2.6 - Kruispunt
- Begrip - Toepasselijke regels.
1346

Wegverkeer
Wegverkeersreglement, art. 12.4 - Maneuver
- Begrip.
1362

1
I
-9Wegverkeer
Wegverkeersreglement - Bestuurder die een
maneuver wil uitvoeren - Verplichting de andere bestuurders te Iaten voorgaan.
1465

Wegverkeer
Wegverkeersreglement, art. 14.1 - Kruispunt
waar het verkeer geregeld wordt door verkeerslichten - Vrijmaken van het kruispunt
- Maneuver op het kruispunt - Verplichting
voorrang te verlenen.
1375

Wegverkeer
Wegverkeersreglement - Richtingsverandering - Bestuurder die links wil afslaan o~ de
rijbaan te verlaten - Rijbaan met tweenchtingsverkeer - Verplichting zich naar links
te begeven zonder de tegenliggers te hinderen.
1463

Werkloosheid
Recht op werkloosheidsuitkering - Werkloze
die arbeid voor een derde niet in loondienst
verricht - Berekening van het bedrag van de
uitkering - Inkomen uit arbeid - Begrip.
1434

Wetten, decreten, besluiten
Toepassing in de tijd - Wet van 1 augustus
1985 houdende fiscale en andere bepalingen,
artikel 29 - Verplichting om een bedrag van

vijf frank te betalen als bijdrage voor het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers
van Opzettelijke Gewelddaden - Onmiddellijke toepassing.
1370

Wetten, decreten, besluiten
Toepassing in de tijd - Decreet waarbij voor
de inwerkingtreding een vroegere datum dan
die van de afkondiging wordt vastgesteld Toepassing, na die datum, van een vroegere
1399
verordening - Wettigheid.

Wetten, decreten, besluiten
Burgerlijke zaken- Werking in de tijd - Opeenvolging van wetten - Onmiddellijke werking van de nieuwe wet- Draagwijdte. 1406

Wetten, decreten, besluiten
Toepassing in de tijd - Voorrecht - Wet tot
invoering of uitbreiding van het voorrecht Samenloop van schuldvorderingen v66r de inwerkingtreding van de wet.
1429

Wetten, decreten, besluiten
Voorziening die een beslissing nodig maakt
over de overeenstemming van een decreet
met de wetten tot hervorming der instellingen
- Prejudicieel geschil.
1399

Wraking
Wraking van een lid van de raad van beroep
van de Orde van Architecten - Wraking door
de nationale Orde verworpen - Beroep bij de
1460
Raad van State - Gevolg.
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